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PLAN XERAL DE ORDENACIO

1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS

O Planeamento vixente na actualida
do Planeamento da Vila de Carballo aprobadas definitivamente o 16 de xuño de 1978, as Normas Subsidiarias 
de Planeamento Corrixidas da Vila de Carballo con aprobación definitiva de 2
Subsidiarias de Planeamento do Termo Municipal, con exclusión dos ámbitos da vila de Carballo, polígono 
industrial de Bértoa e paraxes costeiros con aprobación definitiva de 12 de abril de 1984.

É importante considerar como antecedente de planeamento
que presenta na actualidade o termo municipal, que o Concello de Carballo ordenouse mediante 
Ordenación Municipal  (en diante PXOM de 2003) aprobado definitivament
Diario Oficial de Galicia o 14 de xullo de 2003,

Dito Plan Xeral foi anulado por Sentenza Xudicial con data de 1 de marzo de 2007 pola Sección Segunda da 
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no recurso contencioso
administrativo número 5039 de 2003, interposto pola representación procesal de D. José Jesús Pacoret Regueira 
contra o acordo de aprobación definitiva 
Sentencia desestimatoria do Recurso de Casación do Tribunal Supremo, Sala do Contencioso
sección quinta, o 2 de novembro de 2011.

No momento da entrada en vigor da Lei 9/2002, de 30 
Medio Rural de Galicia (en diante LOUG), o documento do PXOM de 2003, agora anulado, encontrábase en 
tramitación, e en virtude da Disposición Transitoria Terceira, o Concello de Carballo optou pola tram
acordo co disposto na Lei 1/1997, de Solo de Galicia, sendo de aplicación ó disposto na Disposición Transitoria 
Primeira da LOUG. 

A aplicación deste documento do ano 2003
en materias como a clasificación de solo do litoral ou a ordenación detallada dos núcleos rurais e urbano, que 
propiciaron a necesidade de elaborar instrumentos e figuras urbanísticas (modificacións puntuais, planes 
especiais e estudos de detalle) dende o Concel
documento. Ao mesmo tempo este plane
tanto en número de licencias concedidas como en culminación de procesos de urbanización
industriais e residenciais, obras de infra
consolidando o modelo territorial formulado polo planeamento anulado, e que pese a súa suspensión, constitúe a 
base do modelo territorial analizado 

O primeiro documento de revisión do PXOM,
determinacións do Plan Xeral de 2.003, foi obxecto de Informe Previo á Aprob
2009 pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que entre outros aspectos, e como parte 
mais importante do mesmo, pon de manifesto a necesidade de efectuar unha drástica redución da capacidade 
residencial do Plan proposto, que basicamente respectaba as determinacións do planeamento que revisaba.

Baixo o novo marco legal do ano 2010, e visto o informe previo da Consellería emitido no ano 2.009, o equipo 
redactor traslada ao Concello unha serie de prop
valoradas e se adopte un acordo sobre os criterios a seguir para a redacción do 
deberán atender ao informe previo da Consellería, que conleva
residencial do Plan. O Concello acorda en Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Ambiente celebrada o 4 
de outubro de 2010, solicitar ao equipo redactor que xustifique os aspectos necesarios para manter a base do 
documento presentado para Informe previo do 2.009, rexeitando a proposta dos redactores de redución de solo 
urbanizable delimitado no entorno do núcleo de Carballo e dos núcleos da costa, e a redución das alturas 
máximas permitidas no solo urbano consolidado.

Este segundo documento de Revisión de PXOM
obxecto dun novo informe previo a Aprobación Inicial pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas, emitindo o mesmo  con data de 6 de febreiro de 2.012, 
capacidade residencial. 

Coma resultado dos informes emitidos sobre o segundo documento de revisión do Plan Xeral do 2.003, ponse de 
manifesto A NECESIDADE DE EFECTUAR UNA REDUCION DA CAPACIDADE RESIDENCIAL PREVISTA, 
FUNDAMENTALMENTE, POLA ELIMINACION DOS SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS NO PLAN DO 
2.003, CO OBXETO DE ADECUAR AS PREVISIOS ÁS NECESIDADES REALES DO TERMINO MUNICIPAL.
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PREVIAS 

O Planeamento vixente na actualidade no Municipio de Carballo son: as Normas subsidiarias e Complementarias 
do Planeamento da Vila de Carballo aprobadas definitivamente o 16 de xuño de 1978, as Normas Subsidiarias 
de Planeamento Corrixidas da Vila de Carballo con aprobación definitiva de 20 de xuño de 1980 e as Normas 
Subsidiarias de Planeamento do Termo Municipal, con exclusión dos ámbitos da vila de Carballo, polígono 
industrial de Bértoa e paraxes costeiros con aprobación definitiva de 12 de abril de 1984. 

tecedente de planeamento, e para entender a realidade
termo municipal, que o Concello de Carballo ordenouse mediante 

Ordenación Municipal  (en diante PXOM de 2003) aprobado definitivamente o 20 de maio de 2003, publicado no 
Diario Oficial de Galicia o 14 de xullo de 2003, e en vigor dende ó 15 de xullo do mesmo ano ata finais do 2011.

foi anulado por Sentenza Xudicial con data de 1 de marzo de 2007 pola Sección Segunda da 
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no recurso contencioso

administrativo número 5039 de 2003, interposto pola representación procesal de D. José Jesús Pacoret Regueira 
definitiva do PXOM realizada polo Concello. Confírmase 

Sentencia desestimatoria do Recurso de Casación do Tribunal Supremo, Sala do Contencioso
2 de novembro de 2011. 

No momento da entrada en vigor da Lei 9/2002, de 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia (en diante LOUG), o documento do PXOM de 2003, agora anulado, encontrábase en 
tramitación, e en virtude da Disposición Transitoria Terceira, o Concello de Carballo optou pola tram
acordo co disposto na Lei 1/1997, de Solo de Galicia, sendo de aplicación ó disposto na Disposición Transitoria 

do ano 2003 xerou dificultades de interpretación debido a súas indeterminacións 
erias como a clasificación de solo do litoral ou a ordenación detallada dos núcleos rurais e urbano, que 

propiciaron a necesidade de elaborar instrumentos e figuras urbanísticas (modificacións puntuais, planes 
especiais e estudos de detalle) dende o Concello que facilitaran a definición dos criterios e a aplicación do 

este planeamento do 2003 desenvolveu unha importante actividade urbanística
tanto en número de licencias concedidas como en culminación de procesos de urbanización
industriais e residenciais, obras de infraestruturas e demais actividades de iniciativa pública e privada, que foron 
consolidando o modelo territorial formulado polo planeamento anulado, e que pese a súa suspensión, constitúe a 

 e desenvolvido no documento aprobado inicialmente. 

de revisión do PXOM, redactado co criterio de adaptar a lexislación en vigor as 
determinacións do Plan Xeral de 2.003, foi obxecto de Informe Previo á Aprobación Inicial, o 21 de decembro de 
2009 pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que entre outros aspectos, e como parte 
mais importante do mesmo, pon de manifesto a necesidade de efectuar unha drástica redución da capacidade 

encial do Plan proposto, que basicamente respectaba as determinacións do planeamento que revisaba.

Baixo o novo marco legal do ano 2010, e visto o informe previo da Consellería emitido no ano 2.009, o equipo 
redactor traslada ao Concello unha serie de propostas relativas ao novo documento do PXOM, para que sexan 
valoradas e se adopte un acordo sobre os criterios a seguir para a redacción do mesmo. Estas propostas 

ao informe previo da Consellería, que conleva unha significativa redución na ca
residencial do Plan. O Concello acorda en Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Ambiente celebrada o 4 
de outubro de 2010, solicitar ao equipo redactor que xustifique os aspectos necesarios para manter a base do 

me previo do 2.009, rexeitando a proposta dos redactores de redución de solo 
urbanizable delimitado no entorno do núcleo de Carballo e dos núcleos da costa, e a redución das alturas 
máximas permitidas no solo urbano consolidado. 

evisión de PXOM (sinalado con fecha de redacción de febreiro de 2.011) e 
obxecto dun novo informe previo a Aprobación Inicial pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

o mesmo  con data de 6 de febreiro de 2.012, que incide novamente na redución da 

Coma resultado dos informes emitidos sobre o segundo documento de revisión do Plan Xeral do 2.003, ponse de 
manifesto A NECESIDADE DE EFECTUAR UNA REDUCION DA CAPACIDADE RESIDENCIAL PREVISTA, 

TE, POLA ELIMINACION DOS SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS NO PLAN DO 
2.003, CO OBXETO DE ADECUAR AS PREVISIOS ÁS NECESIDADES REALES DO TERMINO MUNICIPAL.
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as Normas subsidiarias e Complementarias 
do Planeamento da Vila de Carballo aprobadas definitivamente o 16 de xuño de 1978, as Normas Subsidiarias 

0 de xuño de 1980 e as Normas 
Subsidiarias de Planeamento do Termo Municipal, con exclusión dos ámbitos da vila de Carballo, polígono 

 

entender a realidade edificatoria existente 
termo municipal, que o Concello de Carballo ordenouse mediante o Plan Xeral de 

e o 20 de maio de 2003, publicado no 
o do mesmo ano ata finais do 2011. 

foi anulado por Sentenza Xudicial con data de 1 de marzo de 2007 pola Sección Segunda da 
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no recurso contencioso-

administrativo número 5039 de 2003, interposto pola representación procesal de D. José Jesús Pacoret Regueira 
Confírmase a suspensión pola 

Sentencia desestimatoria do Recurso de Casación do Tribunal Supremo, Sala do Contencioso-Administrativo, 

de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia (en diante LOUG), o documento do PXOM de 2003, agora anulado, encontrábase en 
tramitación, e en virtude da Disposición Transitoria Terceira, o Concello de Carballo optou pola tramitación de 
acordo co disposto na Lei 1/1997, de Solo de Galicia, sendo de aplicación ó disposto na Disposición Transitoria 

xerou dificultades de interpretación debido a súas indeterminacións 
erias como a clasificación de solo do litoral ou a ordenación detallada dos núcleos rurais e urbano, que 

propiciaron a necesidade de elaborar instrumentos e figuras urbanísticas (modificacións puntuais, planes 
lo que facilitaran a definición dos criterios e a aplicación do 

importante actividade urbanística, 
tanto en número de licencias concedidas como en culminación de procesos de urbanización, de ámbitos de solo 

de iniciativa pública e privada, que foron 
consolidando o modelo territorial formulado polo planeamento anulado, e que pese a súa suspensión, constitúe a 

 

redactado co criterio de adaptar a lexislación en vigor as 
ación Inicial, o 21 de decembro de 

2009 pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que entre outros aspectos, e como parte 
mais importante do mesmo, pon de manifesto a necesidade de efectuar unha drástica redución da capacidade 

encial do Plan proposto, que basicamente respectaba as determinacións do planeamento que revisaba. 

Baixo o novo marco legal do ano 2010, e visto o informe previo da Consellería emitido no ano 2.009, o equipo 
ostas relativas ao novo documento do PXOM, para que sexan 

mesmo. Estas propostas 
unha significativa redución na capacidade 

residencial do Plan. O Concello acorda en Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Ambiente celebrada o 4 
de outubro de 2010, solicitar ao equipo redactor que xustifique os aspectos necesarios para manter a base do 

me previo do 2.009, rexeitando a proposta dos redactores de redución de solo 
urbanizable delimitado no entorno do núcleo de Carballo e dos núcleos da costa, e a redución das alturas 

(sinalado con fecha de redacción de febreiro de 2.011) e 
obxecto dun novo informe previo a Aprobación Inicial pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

novamente na redución da 

Coma resultado dos informes emitidos sobre o segundo documento de revisión do Plan Xeral do 2.003, ponse de 
manifesto A NECESIDADE DE EFECTUAR UNA REDUCION DA CAPACIDADE RESIDENCIAL PREVISTA, 

TE, POLA ELIMINACION DOS SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS NO PLAN DO 
2.003, CO OBXETO DE ADECUAR AS PREVISIOS ÁS NECESIDADES REALES DO TERMINO MUNICIPAL. 
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A anulación do Plan Xeral de 2.003, constitúe un f
tanto en canto, NON SE FORMULA UNHA REVISION DO PLAN DO 2.003, SINO UN NOVO PLAN XERAL. Esta 
afirmación, que pode parecer obvia, ten una gran transcendencia, xa que  A CLASIFICACION DO SOLO 
CONTIDA NO PLAN DO 2.003, FOI ANULADA E CONSECUENTEMENTE, 
ANTECEDENTE DE PLANEAMENTO PARA A FORMULACION DO PRESENTE DOCUMENTO.

A entrada en vigor novamente das antigas Normas Subsidiarias de Planeamento como consecuencia da 
anulación do Plan Xeral, obrigou o Concello de Carballo a adop
determinados ámbitos do termo Municipal, co fin de impedir que a aplicación de dita normativa, xere situacións 
irresolubles ou non desexables, e que poidan estar en confrontación cos intereses xerais da poboación

De acordo coa lexislación en vigor, para manter a suspensión de licencias o Concello conta cun prazo dun ano 
para aprobar inicialmente un novo planeamento do termo municipal, e dous anos para a aprobación definitiva do 
mesmo. 

Trala anulación do PXOM do 2003,
reflexións efectuadas sobre a 
necesidade ou a conveniencia de 
manter a clasificación do solo no Plan 
que se revisaba en determinadas áreas 
en función da valoración das posibles 
responsabilidades da administración 
por modificación do planeamento en
vigor, carecen xa de contido.  

Co informe da Consellería e a nova 
situación urbanística do concello,
redáctase un novo documento de 
Planeamento Xeral para o Concello de 
Carballo, aprobándose  inicialmente
mesmo o 10 de xaneiro de 2013,
virtude do acordo do Pleno do concello, 
e exposto ao publico tal e como indica a 
lexislación en vigor. 

O 20 de maio de 2013 presentase un primeiro 
proceso levado a cabo coa exposición pública do PXOM, e clasificar as alegacións presentadas no rexistro 
municipal polos distintos veciños e organizacións, 
peticións dentro do modelo de ordenación territorial desenvolvid

Sobre dito informe realizáronse dende o mes de xullo do 2013
COMISIÓNS INFORMATIVAS DE URBANISMO E MEDIO RURAL (CIUMR) presididas polo Sr. Alcalde D.
Evencio Ferrero Rodríguez. A parte do equipo reda
seguintes membros: 

 Dª Milagros Lantes Seara (BNG) 

 D. Luís María Lamas Álvarez (BNG

 D. Marcos José Trigo Facal (BNG)

 D. Alberto Sueiro Pastoriza (PP) 

 D. Juan Carlos Castro Pombo (PP)

 D. Manuel Andrade Cristóbal (TEGA

 D. José Antonio Viña Patiño (PSdG

Nestas comisións, analízanse e resólvense
determinación e manifestacións expostas
incorpóranse ao presente documento
alegacións. 
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n Xeral de 2.003, constitúe un fito de vital importancia para a formulación do Plan Xe
tanto en canto, NON SE FORMULA UNHA REVISION DO PLAN DO 2.003, SINO UN NOVO PLAN XERAL. Esta 
afirmación, que pode parecer obvia, ten una gran transcendencia, xa que  A CLASIFICACION DO SOLO 
CONTIDA NO PLAN DO 2.003, FOI ANULADA E CONSECUENTEMENTE, NON PODE SER UTILIZADA COMO 
ANTECEDENTE DE PLANEAMENTO PARA A FORMULACION DO PRESENTE DOCUMENTO.

A entrada en vigor novamente das antigas Normas Subsidiarias de Planeamento como consecuencia da 
anulación do Plan Xeral, obrigou o Concello de Carballo a adoptar un acordo de suspensión de licencias en 
determinados ámbitos do termo Municipal, co fin de impedir que a aplicación de dita normativa, xere situacións 
irresolubles ou non desexables, e que poidan estar en confrontación cos intereses xerais da poboación

De acordo coa lexislación en vigor, para manter a suspensión de licencias o Concello conta cun prazo dun ano 
para aprobar inicialmente un novo planeamento do termo municipal, e dous anos para a aprobación definitiva do 

2003, as 
reflexións efectuadas sobre a 
necesidade ou a conveniencia de 
manter a clasificación do solo no Plan 
que se revisaba en determinadas áreas 
en función da valoración das posibles 
responsabilidades da administración 
por modificación do planeamento en 

Co informe da Consellería e a nova 
situación urbanística do concello, 

novo documento de 
para o Concello de 

aprobándose  inicialmente o 
10 de xaneiro de 2013, en 

rdo do Pleno do concello, 
indica a 

 Fotografías da Praza d

O 20 de maio de 2013 presentase un primeiro informe de alegacións para recoller o desenvolvemento do 
coa exposición pública do PXOM, e clasificar as alegacións presentadas no rexistro 

municipal polos distintos veciños e organizacións, podendo definir criterios que dean resposta a
dentro do modelo de ordenación territorial desenvolvido polo plan. 

Sobre dito informe realizáronse dende o mes de xullo do 2013, na Casa do Concello 
COMISIÓNS INFORMATIVAS DE URBANISMO E MEDIO RURAL (CIUMR) presididas polo Sr. Alcalde D.
Evencio Ferrero Rodríguez. A parte do equipo redactor e dos técnicos municipais, asisten as comisións os 

 

(BNG) 

NG) 

 (PP) 

(TEGA) 

ña Patiño (PSdG-PSOE) 

tas comisións, analízanse e resólvense individualmente as alegacións de forma consensuada. As
expostas nas mesmas son recollidas nas actas de cada sesión, actas que 

orpóranse ao presente documento no Anexo 2, e que serven de base para o documento de resolución de 
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ito de vital importancia para a formulación do Plan Xeral, en 
tanto en canto, NON SE FORMULA UNHA REVISION DO PLAN DO 2.003, SINO UN NOVO PLAN XERAL. Esta 
afirmación, que pode parecer obvia, ten una gran transcendencia, xa que  A CLASIFICACION DO SOLO 

NON PODE SER UTILIZADA COMO 
ANTECEDENTE DE PLANEAMENTO PARA A FORMULACION DO PRESENTE DOCUMENTO. 

A entrada en vigor novamente das antigas Normas Subsidiarias de Planeamento como consecuencia da 
tar un acordo de suspensión de licencias en 

determinados ámbitos do termo Municipal, co fin de impedir que a aplicación de dita normativa, xere situacións 
irresolubles ou non desexables, e que poidan estar en confrontación cos intereses xerais da poboación. 

De acordo coa lexislación en vigor, para manter a suspensión de licencias o Concello conta cun prazo dun ano 
para aprobar inicialmente un novo planeamento do termo municipal, e dous anos para a aprobación definitiva do 

Praza de Galicia no ano 1973 

informe de alegacións para recoller o desenvolvemento do 
coa exposición pública do PXOM, e clasificar as alegacións presentadas no rexistro 

n resposta as distintas 

a Casa do Concello de Carballo, distintas 
COMISIÓNS INFORMATIVAS DE URBANISMO E MEDIO RURAL (CIUMR) presididas polo Sr. Alcalde D. 

ctor e dos técnicos municipais, asisten as comisións os 

gacións de forma consensuada. As 
nas mesmas son recollidas nas actas de cada sesión, actas que 

documento de resolución de 
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2. DESENVOLVEMENTO

2.1. EXPOSICIÓN AO PÚBLICO

Con data 10 de xaneiro de 2013, en virtude d
Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Carballo, ordenándose a apertura da preceptiva información 
pública mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia, do 22 de xaneiro de 2013 e en dous dos xornais de maior 
circulación na provincia: “La Voz de Galicia” (18

No período de información pública, polo prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ó da publicación no 
Diario Oficial de Galicia,  e en atención ó previsto no artigo 85.2 da Lei 9/2002 de 30 de decembro de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, en adiante LOUG, déronselle audiencia aos veciños do 
concello, municipios limítrofes e aos distintos organismos e adminis
informes sectoriais necesarios. 

Para dar a coñecer o novo modelo 
tipo de recursos coa finalidade de garantir a difusión do contido, obxectivos e alcance do documento de 
aprobación inicial.  

Os medios utilizados para a difusión d

- Publicación dos anuncios preceptivos (DOGA, Prensa).

- Exposición permanente do PXOM nas 
así coma na paxina Web do concello.

- Celebración de reunións informativas do equipo redactor  nas comisión urbanísticas, no Forum Carballo, 
coma nos distintos centros cívicos das parroquias.

- Atención aos veciños, por parte de membros do equipo redactor, un día por semana dentro do período de 
información pública. 

- Atención aos veciños por parte de persoas do concello, para informar sobre o documento do PXOM.

Ao longo da exposición pública, presentáronse 
polo equipo redactor resultan uns 
parcelas con referencia catastral e 3

Na fase de exposición ao público do planeamento xeral e unha vez rematada a 
datos en ACCES compatible con sistemas SIX co fin de xestionar as alegacións nas súas distintas fases de 
resolución. Dita base de datos conten a estrutura necesaria para a posterior incorporación dos datos necesarios 
e complementarios a desenvolver en tódalas fases.

2.2. FASES DE RESOLU

Unha vez recollidas as alegacións, iníciase o proceso de resolución das mesmas. Este proceso componse de 
fases que a continuación se nomean:

- FASE 1ª CLASIFICACIÓN PREVIA

- FASE 2ª ANÁLISE DE TIPOS 

- FASE 3ª DEFINICIÓN DE CRITERIOS 

- FASE 4ª PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

- FASE 5ª NOTIFICACIÓN 

O presente informe desenvolve as catro
aprobación definitiva do PXOM. 

A fase de Clasificación previa analiza e tipifica 
diferenciando as mesmas segundo a clase de solo no cal se insire no documento de aprobación inicial e a 
clasificación solicitada. 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO
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DESENVOLVEMENTO DO PROCESO 

PÚBLICO DAS ALEGACIÓNS 

en virtude do acordo do Pleno do concello, foi aprobado inicialmente o Plan 
do Concello de Carballo, ordenándose a apertura da preceptiva información 

pública mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia, do 22 de xaneiro de 2013 e en dous dos xornais de maior 
circulación na provincia: “La Voz de Galicia” (18-01-20013) e “El Ideal Gallego”(17-01-2013).

No período de información pública, polo prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ó da publicación no 
Diario Oficial de Galicia,  e en atención ó previsto no artigo 85.2 da Lei 9/2002 de 30 de decembro de Ordenación 

ca e Protección do Medio Rural de Galicia, en adiante LOUG, déronselle audiencia aos veciños do 
concello, municipios limítrofes e aos distintos organismos e administracións públicas, solicitando 

 territorial proposto no PXOM para o concello de Carballo, utilizáronse todo 
tipo de recursos coa finalidade de garantir a difusión do contido, obxectivos e alcance do documento de 

Os medios utilizados para a difusión do Plan foron moi variados, tales coma: 

Publicación dos anuncios preceptivos (DOGA, Prensa). 

Exposición permanente do PXOM nas instalacións habilitadas polo concello de Carballo, no Forum Carballo, 
así coma na paxina Web do concello. 

informativas do equipo redactor  nas comisión urbanísticas, no Forum Carballo, 
coma nos distintos centros cívicos das parroquias. 

Atención aos veciños, por parte de membros do equipo redactor, un día por semana dentro do período de 

Atención aos veciños por parte de persoas do concello, para informar sobre o documento do PXOM.

presentáronse 1.939 alegacións no rexistro municipal que unha vez analizadas 
polo equipo redactor resultan uns 2.138 contidos que inciden sobre 3.022 rexistros

e 35 reclamacións de contido xeral. 

Na fase de exposición ao público do planeamento xeral e unha vez rematada a mesma, realízase unha base de 
con sistemas SIX co fin de xestionar as alegacións nas súas distintas fases de 

resolución. Dita base de datos conten a estrutura necesaria para a posterior incorporación dos datos necesarios 
e complementarios a desenvolver en tódalas fases. 

RESOLUCIÓN 

Unha vez recollidas as alegacións, iníciase o proceso de resolución das mesmas. Este proceso componse de 
fases que a continuación se nomean: 

CLASIFICACIÓN PREVIA 

FASE 3ª DEFINICIÓN DE CRITERIOS  

ESOLUCIÓN 

catro primeiras fases, sendo a última (a de notificación) a realizar na fase de 

analiza e tipifica as peticións segundo os criterios estipulados polo equipo redactor, 
diferenciando as mesmas segundo a clase de solo no cal se insire no documento de aprobación inicial e a 

CONCELLO DE CARBALLO 
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foi aprobado inicialmente o Plan 
do Concello de Carballo, ordenándose a apertura da preceptiva información 

pública mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia, do 22 de xaneiro de 2013 e en dous dos xornais de maior 
2013). 

No período de información pública, polo prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ó da publicación no 
Diario Oficial de Galicia,  e en atención ó previsto no artigo 85.2 da Lei 9/2002 de 30 de decembro de Ordenación 

ca e Protección do Medio Rural de Galicia, en adiante LOUG, déronselle audiencia aos veciños do 
tracións públicas, solicitando ás mesmas os 

territorial proposto no PXOM para o concello de Carballo, utilizáronse todo 
tipo de recursos coa finalidade de garantir a difusión do contido, obxectivos e alcance do documento de 

habilitadas polo concello de Carballo, no Forum Carballo, 

informativas do equipo redactor  nas comisión urbanísticas, no Forum Carballo, así 

Atención aos veciños, por parte de membros do equipo redactor, un día por semana dentro do período de 

Atención aos veciños por parte de persoas do concello, para informar sobre o documento do PXOM. 

s no rexistro municipal que unha vez analizadas 
rexistros dos cales 2.987 son 

mesma, realízase unha base de 
con sistemas SIX co fin de xestionar as alegacións nas súas distintas fases de 

resolución. Dita base de datos conten a estrutura necesaria para a posterior incorporación dos datos necesarios 

Unha vez recollidas as alegacións, iníciase o proceso de resolución das mesmas. Este proceso componse de 5 

primeiras fases, sendo a última (a de notificación) a realizar na fase de 

os estipulados polo equipo redactor, 
diferenciando as mesmas segundo a clase de solo no cal se insire no documento de aprobación inicial e a 
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Na fase de análise de tipos, se cuantifica e analiza as alegacións segundo os tipos selec
primeiras conclusións sobre as demandas veciñais.

Na fase de definición de criterios e resolución
alegacións e a posterior  resolución a
primeiro deles conten a listaxe das alegacións e a resolución das mesmas indicando o número de rexistro
Anexo 2 coas actas das comisións CIUMR realizadas na casa do concello

A continuación desenvólvense no presente
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, se cuantifica e analiza as alegacións segundo os tipos selec
as demandas veciñais. 

fase de definición de criterios e resolución se amosan os criterios do equipo redactor 
resolución adoptada polo concello. Acompañase o presente informe de dous Anexos, o 

a listaxe das alegacións e a resolución das mesmas indicando o número de rexistro
s actas das comisións CIUMR realizadas na casa do concello. 

no presente informe as anteditas fases. 

Mercado de abastos e Concello 
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, se cuantifica e analiza as alegacións segundo os tipos seleccionados, sacando as 

do equipo redactor para a aceptación das 
presente informe de dous Anexos, o 

a listaxe das alegacións e a resolución das mesmas indicando o número de rexistro, e o 
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3. FASE 1ª: CLASIFICACIÓN

Despois da presentación no Concello de 
do mesmo, foron presentadas por rexistro,
interesadas no mesmo. Sen embargo, dicir o
contidos concretamente 2.138, dos cales afectan
presente apartado analiza e tipifica as alegacións segundo os criterios estipulados polo equipo redactor, 
diferenciando as mesmas segundo a clase de solo no cal se insire no documento de aprobación i
clasificación solicitada. 

Tendo en conta o seu volume, e atendendo á
unha preclasificación das mesmas. O proceso 

3.1. CLASIFICACIÓN DAS

Unha vez recollidas tódalas alegacións
dentro duns parámetros recoñecibles e identificables para facilitar a

A cada alegante a base de datos en ACCES 

Estas alegacións analízanse e procésanse segundo o seu contidos
rexistros, sendo estes as parcelas afectadas
gráfico: 

Esquema organizativo 

 

Á base de datos inicial asóciaselle
parcelas unha serie de atributos que fa

As alegacións localízanse no plano 
contido. Esta clasificación depende de 

- A clasificación* de solo que a parcela conta

- A clasificación solicitada 

*Reflíctese a clasificación da alegación no documento de aprobación inicial segundo o tipo de solo no cal se insire. Si a 

alegación non afecta a clasificación de solo identificase coma 

 

A continuación amósase a táboa cread
contidos xerais. 
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CLASIFICACIÓN PREVIA DAS ALEGACIÓNS 

Despois da presentación no Concello de Carballo do Plan Xeral de Ordenación Municipal
, foron presentadas por rexistro,1.939 alegacións ao documento por parte dos veciños e asociacións

Sen embargo, dicir o respecto, que se presentaron dentro da mesma 
dos cales afectan a 2.987 parcelas e 35 reclamacións 

presente apartado analiza e tipifica as alegacións segundo os criterios estipulados polo equipo redactor, 
diferenciando as mesmas segundo a clase de solo no cal se insire no documento de aprobación i

Tendo en conta o seu volume, e atendendo ás consideracións das alegacións, o equipo redactor acordou facer 
clasificación das mesmas. O proceso descríbese a continuación. 

DAS ALEGACIÓNS 

ollidas tódalas alegacións, rematada a fase de exposición pública, é necesario 
bles e identificables para facilitar a súa resolución. 

en ACCES asócialle unha ou varias alegacións segundo o solicitado. 

océsanse segundo o seu contidos, dentro destes contidos o programa asigna 
s afectadas ou reclamacións de carácter xeral, tal e como se amosa no seguinte 

 o plano catastral do termo municipal en GV-SIG para poder asignarlle á
que facilite a realización de filtros sobre as mesmas. 

 catastral do termo municipal, para elo faise unha clasificación segundo o seu 
de dous parámetros: 

* de solo que a parcela conta no documento de aprobación inicial 

clasificación da alegación no documento de aprobación inicial segundo o tipo de solo no cal se insire. Si a 

alegación non afecta a clasificación de solo identificase coma -----. 

creada na base de datos de clasificación das alegacións
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do Plan Xeral de Ordenación Municipal e a exposición pública 
por parte dos veciños e asociacións 

presentaron dentro da mesma alegación varios 
eclamacións de carácter xeral. O 

presente apartado analiza e tipifica as alegacións segundo os criterios estipulados polo equipo redactor, 
diferenciando as mesmas segundo a clase de solo no cal se insire no documento de aprobación inicial e a 

das alegacións, o equipo redactor acordou facer 

necesario clasificar as mesmas 

acións segundo o solicitado.  

, dentro destes contidos o programa asigna 
de carácter xeral, tal e como se amosa no seguinte 

  

para poder asignarlle ás 

do termo municipal, para elo faise unha clasificación segundo o seu 

clasificación da alegación no documento de aprobación inicial segundo o tipo de solo no cal se insire. Si a 

legacións, onde se identifican os 
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Táboa de Acces 

3.2. CLASIFICACIÓN POR

A maiores analizase o contido de cada alegación
grupos (15) incluíndo as solicitudes ma
aliñacións ou modificación de ordenanzas. 

 

Explícanse a continuación os quince tipos definidos polo equipo redactor para clasificar 
alegacións. 

1. CLA-P: Cambio de clasificación 
clasificación, solicítase a súa inclusión total.

2. CLA-T: Cambio de clasificación total: A parcela sobre a cal se alega solicita o cambio de clasificación 
da mesma. 

3. NORM: Modificación de cuestións xerais de normativa
xeral na normativa do PXOM

4. ALIÑ: Solicítase a modificación das aliñacións tanto en solo de 
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POR TIPOS  

de cada alegación, extractando a solicitude, e tipificase dentro dunha serie de 
incluíndo as solicitudes mais demandadas, como o cambio de clasificación,

ordenanzas.  

os quince tipos definidos polo equipo redactor para clasificar 

: Cambio de clasificación Parcial, a parcela sobre a cal se alega esta parcialmente 
clasificación, solicítase a súa inclusión total. 

Cambio de clasificación total: A parcela sobre a cal se alega solicita o cambio de clasificación 

e cuestións xerais de normativa. Os alegantes solicitan modificacións de caracter 
xeral na normativa do PXOM 

: Solicítase a modificación das aliñacións tanto en solo de núcleo rural como solo urbano.

CONCELLO DE CARBALLO 
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e tipificase dentro dunha serie de 
como o cambio de clasificación, modificacións de 

os quince tipos definidos polo equipo redactor para clasificar os contidos das 

Parcial, a parcela sobre a cal se alega esta parcialmente incluída nunha 

Cambio de clasificación total: A parcela sobre a cal se alega solicita o cambio de clasificación 

. Os alegantes solicitan modificacións de caracter 

rural como solo urbano. 
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5. SX-DOT: Solicítase a modificación dos trazados vincu
PXOM e Tanto de sistemas xerais (Viarios, 
equipamentos...) 

6. ORD: Modificación de ordenanza. Neste tipo solicítanse cambios na ordenanza de aplicación nas 
parcelas, tales coma fondo edificatorio, alturas, parcela mínima, cambio de  ordenanza en si...

7. ASENT: Solicítase a delimitación dun novo asentamento.

8. CART: Solicitase modificación na cartografía, coma identificación de vivendas novas, vivendas 
tradicionais, camiños... 

9. TIT: Condicións derivadas da titularidade dos bens. Solicítase a incorporación de camiños públicos ou 
privados, modificar a titularidades de equipamentos...

10. XEST: Solicítase a modificación no cambio de xestión dos ámbitos de desenvolvemento, i
revisión do estudio económico e financeiro do PXOM.

11. CAT-I: Solicítase a inclusión de 

12. CAT-E: Solicítase a exclusión de 

13. CAT-C: Solicítase a modificación da delimitación
catalogo de protección do PXOM

14. CAT-N: Solicítase a modificación da normativa e a protección en si dos bens  incluídos no catalogo de 
protección do PXOM. 

15. O: As alegacións que non se engloban no

3.3. CUANTIFICACIÓN DOS

Unha vez clasificadas todas as alegacións por tipos, a
contidos e por rexistros , así como  a porcentaxe que representa no conxunto 

A.1.Táboa resume de contidos por tipo

Solicitude 

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Cambio de clasificación 

Condicións derivadas da titularidade dos bens

Delimitación de novo asentamento 

Exclusión de elementos do catálogo 

Inclusión de elementos no catálogo 

Modificación da cartografía 

Modificación da ordenanza 

Modificación das aliñacións 

Modificación das condicións de xestión

Modificación de cuestións xerais da normativa

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluídos no 

Outras 

**Subliñase os tipos mais solicitados                                                                   
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: Solicítase a modificación dos trazados vinculantes reflectidos nos planos de ordenación do 
PXOM e Tanto de sistemas xerais (Viarios, infraestruturas...) coma de dotacións (Espazos libres, 

Modificación de ordenanza. Neste tipo solicítanse cambios na ordenanza de aplicación nas 
arcelas, tales coma fondo edificatorio, alturas, parcela mínima, cambio de  ordenanza en si...

Solicítase a delimitación dun novo asentamento. 

Solicitase modificación na cartografía, coma identificación de vivendas novas, vivendas 

Condicións derivadas da titularidade dos bens. Solicítase a incorporación de camiños públicos ou 
privados, modificar a titularidades de equipamentos... 

Solicítase a modificación no cambio de xestión dos ámbitos de desenvolvemento, i
revisión do estudio económico e financeiro do PXOM. 

: Solicítase a inclusión de bens no catalogo de protección do PXOM 

Solicítase a exclusión de bens no catalogo de protección do PXOM 

Solicítase a modificación da delimitación dos contornos de protección 
catalogo de protección do PXOM. 

Solicítase a modificación da normativa e a protección en si dos bens  incluídos no catalogo de 

As alegacións que non se engloban nos tipos anteriores clasifícase neste tipo coma outras.

DOS TIPOS 

Unha vez clasificadas todas as alegacións por tipos, a continuación faise unha cuantificación 
a porcentaxe que representa no conxunto total: 

por tipos 

Nº

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 

Condicións derivadas da titularidade dos bens 

ión das condicións de xestión 

Modificación de cuestións xerais da normativa 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluídos no catálogo 

**Subliñase os tipos mais solicitados                                                                   TOTAL 
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lantes reflectidos nos planos de ordenación do 
...) coma de dotacións (Espazos libres, 

Modificación de ordenanza. Neste tipo solicítanse cambios na ordenanza de aplicación nas 
arcelas, tales coma fondo edificatorio, alturas, parcela mínima, cambio de  ordenanza en si... 

Solicitase modificación na cartografía, coma identificación de vivendas novas, vivendas 

Condicións derivadas da titularidade dos bens. Solicítase a incorporación de camiños públicos ou 

Solicítase a modificación no cambio de xestión dos ámbitos de desenvolvemento, implicando a 

 dos bens  incluídos no 

Solicítase a modificación da normativa e a protección en si dos bens  incluídos no catalogo de 

neste tipo coma outras. 

cuantificación dos mesmos por  

Nº % 

289 13,52% 

1.267 59,25% 

1 0,05% 

59 2,76% 

7 0,33% 

4 0,19% 

56 2,62% 

228 10,66% 

112 5,24% 

18 0,84% 

22 1,03% 

44 2,06% 

9 0,42% 

22 1,03% 

2.138 100,00% 
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Do cadro resumen destacar que a 
solicitan o cambio de clasificación (1.
de condicións edificatorias contidas nas 

Si facemos a mesma conta coas parcelas af
asociados aos contidos (parcelas e xerais)

A.2. Táboa de parcelas e rexistros afectado

Solicitude 

A parcela está incluída parcialmente na cl

Cambio de clasificación 

Condicións derivadas da titularidade dos bens

Delimitación de novo asentamento 

Exclusión de elementos do catálogo 

Inclusión de elementos no catálogo 

Modificación da cartografía 

Modificación da ordenanza 

Modificación das aliñacións 

Modificación das condicións de xestión

Modificación de cuestións xerais da normativa

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluídos no catálogo

Outras 

**Subliñase os tipos mais solicitados                                

As anteditas táboas amosan que a maior porcentaxe de alegacións presentadas corresponde ás parcelas que 
solicitan o cambio de clasificación (1.79
solo edificable e das de modificación de ordenanzas
fondo e altura. 

Si facemos unha análise polo miúdo dos tipos maioritarios obtemos os resultados 
no modelo de ordenación do termo municipal exposto no d
un aumento da capacidade residencial do municipio, sendo clave os criterios de resolución 
conseguir un PXOM consensuado  polos organismos e polos veciños.

A continuación empeza a Fase 2ª de análise dos tipos.
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 INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO

r que a maior porcentaxe de alegacións presentadas corresponde á
(1.267), seguida das de inclusión da totalidade da parcela

edificatorias contidas nas ordenanzas (228). 

mesma conta coas parcelas afectadas obtemos valores similares. Amósase a táboa por 
e xerais) e tipos de contido das alegación. 

e rexistros afectados por tipos 

Nº

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 

Condicións derivadas da titularidade dos bens 

Modificación das condicións de xestión 

Modificación de cuestións xerais da normativa 

ción de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluídos no catálogo 

**Subliñase os tipos mais solicitados                                                                   TOTAL 

As anteditas táboas amosan que a maior porcentaxe de alegacións presentadas corresponde ás parcelas que 
(1.798), seguida das de ampliación da parcela (326) dentro d

modificación de ordenanzas (371) , sobre todo o referido as condicións edificatorias 

Si facemos unha análise polo miúdo dos tipos maioritarios obtemos os resultados clave que inciden directamente 
no modelo de ordenación do termo municipal exposto no documento de aprobación inicial.
un aumento da capacidade residencial do municipio, sendo clave os criterios de resolución 

un PXOM consensuado  polos organismos e polos veciños. 

ª de análise dos tipos. 
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presentadas corresponde ás parcelas que 
inclusión da totalidade da parcela (289) e modificación 

Amósase a táboa por rexistros 

Nº % 

326 10,79% 

1.798 59,49% 

1 0,03% 

145 4,80% 

9 0,30% 

6 0,20% 

63 2,08% 

371 12,28% 

138 4,57% 

35 1,16% 

23 0,76% 

75 2,48% 

9 0,30% 

23 0,76% 

3.022 100,00% 

As anteditas táboas amosan que a maior porcentaxe de alegacións presentadas corresponde ás parcelas que 
dentro de algún tipo de 

condicións edificatorias de 

clave que inciden directamente 
ocumento de aprobación inicial. Todo cambio suporá 

un aumento da capacidade residencial do municipio, sendo clave os criterios de resolución das alegacións para 
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4. FASE 2ª:ANÁLISE DOS

No presente apartado analízanse e cuantifícanse por tipos as alegacións presentadas.

4.1. ANÁLISE DOS TIPOS

Si analizamos os tipos con maior porcentaxe de 
incorporación da totalidade da parcela nos 
é o mais demandado. 

Os núcleos rurais de Carballo mobilizan a unha porcentaxe importante da poboación, onde os dereitos vesen 
mais agraviados en comparación cos planeamentos anteriores. A modificación da LOUG, diferenciando entre 
núcleos rurais e comúns, sentou a base por medio da consolidación
delimitación dos mesmos dun xeito mais racional. A poboación alegou masivamente nestes caso
parcelas lindeiras ás delimitacións exposta

Cuantifícanse así as alegación que solicitan a ampliación de parcela
total. A continuación amosamos as táboas por
sendo os datos similares. 

A. Inclusión da totalidade da parcela

Dentro do solos edificables que delimita o PXOM
solicitada, neste caso as mais demandadas son as ampliacións de parcela en solo de núcleo rural tradicional, 
seguidas das solicitudes para núcleo tradicional común.
menos solicitadas son as de solos urbanizables.

Amósanse as táboas por contidos e parcelas, sendo os datos

A.1.Táboa resume de contidos¡Error! Vínculo no válido.

A.2.Táboa de parcelas e rexistros afectado

Que a solicitude maior sexa a de ampliación
recoller a vivenda e a unidade agraria na súa totalidade dentro da parcela delimitada no 

A morfoloxía dos núcleos tradicionais en Carballo depende da súa situación dentro do termo municipal
parroquias que mais demandan a incorporación da totalidade da parc
morfoloxía vencellada aos eixos viarios, onde se delimitan os núcleos por fondo.

B. Cambio de clasificación total 

Tal e como se indicou nos anteditos apartados,
de cambio de clasificación. 

O PXOM do ano 2003, hoxe suspendido, sentou un precedente ao delimitar núcleos excesivos que hoxe en día 
non cumpren coas condicións impostas pola lexislación actual. A delimitación dos núcleos por tipo (tradicional ou 
común), consolidación e capacidade de acollida, segundo a LOUG , invalidan as anteriores delimitacións feitas 
ao abeiro doutro marco lexislativo. 

As parcelas lindeiras ás delimitacións propostas, son as mais solicitadas 
edificables. Na maior parte dos casos, estas parcelas localízanse en solos de especial protección agropecuaria 
ou forestal vencelladas ao eixo viario existente.
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DOS TIPOS  

No presente apartado analízanse e cuantifícanse por tipos as alegacións presentadas. 

TIPOS MAIORITARIOS 

analizamos os tipos con maior porcentaxe de solicitude obtemos que o cambio de clasificación e a 
da parcela nos solos de núcleo rural (tradicional ou común), seguido do sol

allo mobilizan a unha porcentaxe importante da poboación, onde os dereitos vesen 
mais agraviados en comparación cos planeamentos anteriores. A modificación da LOUG, diferenciando entre 
núcleos rurais e comúns, sentou a base por medio da consolidación e da capacidade de acollida
delimitación dos mesmos dun xeito mais racional. A poboación alegou masivamente nestes caso

expostas as mais solicitadas para a súa inclusión dentro dos solos edificables.

ícanse así as alegación que solicitan a ampliación de parcela e as alegacións de cambio de clasificación 
A continuación amosamos as táboas por contidos de alegación presentadas e por parcelas afectadas, 

lidade da parcela 

Dentro do solos edificables que delimita o PXOM, compre analizar os contidos segundo a clase de solo 
solicitada, neste caso as mais demandadas son as ampliacións de parcela en solo de núcleo rural tradicional, 

a núcleo tradicional común. As peticións en solo urbano son menores aínda que as 
menos solicitadas son as de solos urbanizables. 

Amósanse as táboas por contidos e parcelas, sendo os datos xerais similares. 

¡Error! Vínculo no válido. 

afectados¡Error! Vínculo no válido. 

maior sexa a de ampliación de parcela en solo de núcleo tradicional, implica a necesidade de 
nidade agraria na súa totalidade dentro da parcela delimitada no núcleo

orfoloxía dos núcleos tradicionais en Carballo depende da súa situación dentro do termo municipal
a incorporación da totalidade da parcela solen ser as que 

morfoloxía vencellada aos eixos viarios, onde se delimitan os núcleos por fondo.  

anteditos apartados, o solo de núcleo rural e o mais demandado 

O PXOM do ano 2003, hoxe suspendido, sentou un precedente ao delimitar núcleos excesivos que hoxe en día 
non cumpren coas condicións impostas pola lexislación actual. A delimitación dos núcleos por tipo (tradicional ou 

idación e capacidade de acollida, segundo a LOUG , invalidan as anteriores delimitacións feitas 

As parcelas lindeiras ás delimitacións propostas, son as mais solicitadas para a súa inclusi
Na maior parte dos casos, estas parcelas localízanse en solos de especial protección agropecuaria 

ou forestal vencelladas ao eixo viario existente. 

CONCELLO DE CARBALLO 

INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO 

 9 

solicitude obtemos que o cambio de clasificación e a 
solos de núcleo rural (tradicional ou común), seguido do solo urbano,  

allo mobilizan a unha porcentaxe importante da poboación, onde os dereitos vesen 
mais agraviados en comparación cos planeamentos anteriores. A modificación da LOUG, diferenciando entre 

capacidade de acollida para a 
delimitación dos mesmos dun xeito mais racional. A poboación alegou masivamente nestes casos, sendo as 

as mais solicitadas para a súa inclusión dentro dos solos edificables. 

e as alegacións de cambio de clasificación 
ntadas e por parcelas afectadas, 

, compre analizar os contidos segundo a clase de solo 
solicitada, neste caso as mais demandadas son as ampliacións de parcela en solo de núcleo rural tradicional, 

As peticións en solo urbano son menores aínda que as 

en solo de núcleo tradicional, implica a necesidade de 
núcleo. 

orfoloxía dos núcleos tradicionais en Carballo depende da súa situación dentro do termo municipal. As 
r as que presentan unha 

o solo de núcleo rural e o mais demandado dentro das solicitudes 

O PXOM do ano 2003, hoxe suspendido, sentou un precedente ao delimitar núcleos excesivos que hoxe en día 
non cumpren coas condicións impostas pola lexislación actual. A delimitación dos núcleos por tipo (tradicional ou 

idación e capacidade de acollida, segundo a LOUG , invalidan as anteriores delimitacións feitas 

para a súa inclusión dentro dos solos 
Na maior parte dos casos, estas parcelas localízanse en solos de especial protección agropecuaria 
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Unha vez analizados os porcentaxes re
de clasificación de solo rústico de especial protección 
peticións a solo urbano consolidado. 

Amósanse as táboas por contidos e parcelas, sendo os datos xerais similares.

Fonte Propia, Núcleos de Carballo 

B.1. Táboa por resume de contidos  

Analízase e cuantifícanse o total dos contidos 
alegacións presentadas. 

O maior número de contidos, desglosados nas alegacións, 
licenza directa desestimando a incorporación a solos de desenvolvemento.

A solicitude de cambio de clasificación dos solos rústicos de especial protección tamén é un porcentaxe ridículo 
dentro do contexto do marco municipal.

Da táboa xeral deglósanse as seguintes solicitudes

� A actuación integral  e xeral

� A Núcleo rural común  

� A Núcleo rural histórico tradicional

� A solo rústico de protección

� A solo urbanizable 

� A solo urbano consolidado 

� A solo urbano non consolidado

 
 
A continuación amósase a táboa completa coa clasificación inicial e a clasificación solicitada:

CLASIFICACIÓN NA A.I. 

----- 

Actuacións integrais 

Actuacións integrais 

Núcleo rural común 

Núcleo rural común 

Núcleo rural común 

Núcleo rural común 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección agropecuaria 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO
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Unha vez analizados os porcentaxes reflíctese que o mais solicitado polos alegantes correspó
de especial protección a solo de núcleo rural común e tradicional

no consolidado.  

Amósanse as táboas por contidos e parcelas, sendo os datos xerais similares. 

 

se o total dos contidos de cambio de clasificación de solo dentro do marco xeral das 

contidos, desglosados nas alegacións, demandan a incorporación das  parcelas a solos de 
licenza directa desestimando a incorporación a solos de desenvolvemento. 

A solicitude de cambio de clasificación dos solos rústicos de especial protección tamén é un porcentaxe ridículo 
dentro do contexto do marco municipal. 

s seguintes solicitudes por tipo de solo demandado: 

e xeral 2 

 756 

o rural histórico tradicional 321 

A solo rústico de protección 10 

36 

 127 

A solo urbano non consolidado 15 

A continuación amósase a táboa completa coa clasificación inicial e a clasificación solicitada:

CLASIFICACIÓN SOLICITADA 

----- 

Núcleo rural común 

Solo urbano consolidado 

Núcleo rural común 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo urbano consolidado 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección forestal 

 Núcleo rural común 
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polos alegantes correspóndese aos cambios 
común e tradicional, seguidas das 

dentro do marco xeral das 

n das  parcelas a solos de 

A solicitude de cambio de clasificación dos solos rústicos de especial protección tamén é un porcentaxe ridículo 

A continuación amósase a táboa completa coa clasificación inicial e a clasificación solicitada: 

Nº % 

1 0,08% 

30 2,36% 

4 0,32% 

1 0,08% 

14 1,10% 

Solo rústico de protección de espacios naturais 1 0,08% 

1 0,08% 

1 0,08% 

1 0,08% 

517 40,79% 
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Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de costas 

Solo rústico de protección de costas 

Solo rústico de protección de costas 

Solo rústico de protección de costas 

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de espacios na

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de infraestructuras

Solo rústico de protección forestal 

Solo rústico de protección forestal 

Solo rústico de protección forestal 

Solo rústico de protección forestal 

Solo rústico de protección forestal 

Solo rústico de protección ordinaria 

Solo rústico de protección ordinaria 

Solo rústico de protección ordinaria 

Solo urbanizable - Disposición transitoria

Solo urbanizable - Disposición transitoria

Solo urbanizable - Disposición transitoria

Solo urbanizable delimitado 

Solo urbanizable delimitado 

Solo urbanizable delimitado 

Solo urbano consolidado 

Solo urbano non consolidado 

TOTAL 

B.2. Táboa de parcelas e rexistros afectado

CLASIFICACIÓN NA A.I. 

----- 

Actuacións integrais 

Actuacións integrais 

Núcleo rural común 

Núcleo rural común 

Núcleo rural común 

Núcleo rural común 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Núcleo rural histórico-tradicional 
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 Núcleo rural histórico-tradicional 

 Solo rústico de protección de infraestructuras 

 Solo urbanizable - Disposición transitoria 

 Solo urbanizable delimitado 

 Solo urbanizable non delimitado 

 Solo urbano consolidado 

 Solo urbano non consolidado 

Núcleo rural común 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección ordinaria 

Solo urbanizable delimitado 

Solo urbano consolidado 

Solo urbano non consolidado 

Actuacións integrais 

Núcleo rural común 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo urbanizable delimitado 

Solo rústico de protección de espacios naturais Núcleo rural común 

Solo rústico de protección de espacios naturais Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección de espacios naturais Solo urbanizable - Disposición transitoria 

Solo rústico de protección de espacios naturais Solo urbanizable non delimitado 

protección de espacios naturais Solo urbano consolidado 

Solo rústico de protección de espacios naturais Solo urbano non consolidado 

Solo rústico de protección de infraestructuras Núcleo rural común 

Núcleo rural común 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección ordinaria 

Solo urbanizable delimitado 

Solo urbano consolidado 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección patrimonial 

Solo urbanizable delimitado 

Disposición transitoria Núcleo rural común 

Disposición transitoria Solo rústico de protección de espacios naturais

Disposición transitoria Solo urbano consolidado 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo urbano consolidado 

Solo urbano non consolidado 

Solo urbano non consolidado 

Solo urbano consolidado 

afectados  

CLASIFICACIÓN SOLICITADA 

----- 

Núcleo rural común 

Solo urbano consolidado 

Núcleo rural común 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo urbano consolidado 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección forestal 
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214 16,88% 

 1 0,08% 

6 0,47% 

9 0,71% 

1 0,08% 

40 3,16% 

2 0,16% 

78 6,16% 

49 3,87% 

1 0,08% 

1 0,08% 

7 0,55% 

14 1,10% 

3 0,24% 

1 0,08% 

16 1,26% 

2 0,16% 

1 0,08% 

31 2,45% 

20 1,58% 

6 0,47% 

1 0,08% 

2 0,16% 

1 0,08% 

1 0,08% 

81 6,39% 

21 1,66% 

1 0,08% 

4 0,32% 

5 0,39% 

1 0,08% 

1 0,08% 

1 0,08% 

1 0,08% 

Solo rústico de protección de espacios naturais 1 0,08% 

23 1,82% 

1 0,08% 

10 0,79% 

5 0,39% 

4 0,32% 

28 2,21% 

1.267 100,00% 

Nº % 

1 0,06% 

40 2,22% 

4 0,22% 

1 0,06% 

21 1,17% 

Solo rústico de protección de espacios naturais 1 0,06% 

1 0,06% 

1 0,06% 

1 0,06% 
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Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de augas 

Solo rústico de protección de costas 

Solo rústico de protección de costas 

Solo rústico de protección de costas 

Solo rústico de protección de costas 

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de espacios naturais

Solo rústico de protección de infraestructuras

Solo rústico de protección forestal 

Solo rústico de protección forestal 

Solo rústico de protección forestal 

Solo rústico de protección forestal 

Solo rústico de protección forestal 

Solo rústico de protección ordinaria 

Solo rústico de protección ordinaria 

Solo rústico de protección ordinaria 

Solo urbanizable - Disposición transitoria

Solo urbanizable - Disposición transitoria

Solo urbanizable - Disposición transitoria

Solo urbanizable delimitado 

Solo urbanizable delimitado 

Solo urbanizable delimitado 

Solo urbano consolidado 

Solo urbano non consolidado 

TOTAL 

 
 
 
 
Da táboa deglósanse os seguintes solicitudes xerais 
sendo os datos similares aos de contidos:

� A actuación integral e xeral

� A Núcleo rural común  

� A Núcleo rural histórico tradicional

� A solo rústico de protección

� A solo urbanizable 

� A solo urbano consolidado 

� A solo urbano non consolidado

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

 INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO

 Núcleo rural común 

 Núcleo rural histórico-tradicional 

 Solo rústico de protección de infraestructuras

 Solo urbanizable - Disposición transitoria 

 Solo urbanizable delimitado 

 Solo urbanizable non delimitado 

 Solo urbano consolidado 

 Solo urbano non consolidado 

Núcleo rural común 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo rústico de protección ordinaria 

Solo urbanizable delimitado 

Solo urbano consolidado 

Solo urbano non consolidado 

Actuacións integrais 

Núcleo rural común 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo urbanizable delimitado 

otección de espacios naturais Núcleo rural común 

Solo rústico de protección de espacios naturais Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección de espacios naturais Solo urbanizable - Disposición transitoria 

o rústico de protección de espacios naturais Solo urbanizable non delimitado 

Solo rústico de protección de espacios naturais Solo urbano consolidado 

Solo rústico de protección de espacios naturais Solo urbano non consolidado 

rústico de protección de infraestructuras Núcleo rural común 

Núcleo rural común 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección ordinaria 

Solo urbanizable delimitado 

Solo urbano consolidado 

Núcleo rural histórico-tradicional 

Solo rústico de protección patrimonial 

Solo urbanizable delimitado 

Disposición transitoria Núcleo rural común 

Disposición transitoria Solo rústico de protección de espacios naturais

Disposición transitoria Solo urbano consolidado 

Solo rústico de protección agropecuaria 

Solo urbano consolidado 

Solo urbano non consolidado 

Solo urbano non consolidado 

Solo urbano consolidado 

Da táboa deglósanse os seguintes solicitudes xerais por parcela e rexistro segundo o tipo de solo solicitado, 
sendo os datos similares aos de contidos: 

A actuación integral e xeral 14 

 1.078 

ral histórico tradicional 396 

A solo rústico de protección 13 

83 

 187 

A solo urbano non consolidado 27 

CONCELLO DE CARBALLO 

INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO 

 12 

744 41,33% 

267 14,85% 

protección de infraestructuras 1 0,06% 

8 0,44% 

23 1,27% 

10 0,56% 

62 3,45% 

3 0,17% 

96 5,34% 

60 3,34% 

1 0,06% 

4 0,22% 

7 0,39% 

22 1,22% 

12 0,67% 

13 0,72% 

23 1,28% 

2 0,11% 

2 0,11% 

64 3,56% 

22 1,22% 

26 1,45% 

1 0,06% 

2 0,11% 

1 0,06% 

1 0,06% 

108 6,00% 

23 1,28% 

1 0,06% 

5 0,28% 

7 0,39% 

1 0,06% 

1 0,06% 

1 0,06% 

1 0,06% 

Solo rústico de protección de espacios naturais 1 0,06% 

25 1,39% 

1 0,06% 

19 1,06% 

6 0,33% 

5 0,28% 

45 2,49% 

1.798 100,00% 

gundo o tipo de solo solicitado, 
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4.2. DELIMITACIÓN DE NOVOS

A exposición do documento ao público propiciou, por parte dos veciños de C
asentamentos, xa existentes, non recollidos no documento do PXOM. 
presentadas en referencia a delimitación de novos asentamentos, solicítanse a formación de 19 novos núcleos 
que afectan en torno a 145 parcelas. Así numerosas alegacións encamíñanse a
asentamento existente; ben por medio da clasificación dun solo de núcleo rural, común ou tradicional, ou por 
medio dun solo urbanizable de disposición transi

Os núcleos demandados polos veciños son os seguintes, inclúese na táboa o número de edificacións existentes  
e si o asentamento esta incluído no nomenclátor do Termo municipal:

 

PARROQUIA NOMENCLATOR DENOMINACIÓN

VILELA INCLUIDO AS TRAVESAS

VILELA INCLUIDO O SALTO

NOICELA INCLUIDO FEIXE

BÉRTOA NON INCLUIDO OS CANEDOS

BÉRTOA INCLUIDO ENTRERRÍOS

BERDILLO NON INCLUIDO OUTRO LUGAR

BERDILLO INCLUIDO REGUEIRA ABAIXO

SÍSAMO INCLUIDO A CEPEIRA

SÍSAMO INCLUIDO LAMAS

SOFÁN INCLUIDO SETE

CARBALLO NON INCLUIDO MUIÑO DO QUINTO

CARBALLO NON INCLUIDO OS ABETOS

CARBALLO INCLUIDO VELLA MORTA

ARTES INCLUIDO VILANOVA 2

ARTES INCLUIDO A ALTIBOA

RUS NON INCLUIDO QUINTÁNS ESTRADA

RUS INCLUIDO BETRÍS

RUS NON INCLUIDO CASALDARES

OZA INCLUIDO AS AVEAS

  TOTAIS

 

 

A aceptación da existencia de ditos asentamentos implicaría a ampliación da capacidade residencial. A 
continuación amósase a táboa resumo de ditas peticións:

CLASIFICACIÓN A.I. CLASIFICACIÓN SOLICITADA

SOLO RÚSTICO NÚCLEO RURAL COMÚN

SOLO RÚSTICO NÚCLEO RURAL Hº/TRADICIONAL

-------- -------

 Nº TOTAL DE PARCELAS

 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

 INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO

NOVOS ASENTAMENTOS 

A exposición do documento ao público propiciou, por parte dos veciños de Carballo, a identificación de novos 
asentamentos, xa existentes, non recollidos no documento do PXOM. Das 59 contidos incluídos das alegacións 
presentadas en referencia a delimitación de novos asentamentos, solicítanse a formación de 19 novos núcleos 

ectan en torno a 145 parcelas. Así numerosas alegacións encamíñanse a solicitar a delimitación dun 
asentamento existente; ben por medio da clasificación dun solo de núcleo rural, común ou tradicional, ou por 
medio dun solo urbanizable de disposición transitoria. 

Os núcleos demandados polos veciños son os seguintes, inclúese na táboa o número de edificacións existentes  
e si o asentamento esta incluído no nomenclátor do Termo municipal: 

DENOMINACIÓN 
EDIFICACIÓNS 

EXISTENTES 

AS TRAVESAS 14 

O SALTO 19 

FEIXE 15 

OS CANEDOS 19 

ENTRERRÍOS 27 

OUTRO LUGAR 9 

REGUEIRA ABAIXO 8 

A CEPEIRA 2 

LAMAS 6 

SETE 6 

MUIÑO DO QUINTO 7 

OS ABETOS 23 

VELLA MORTA 31 

VILANOVA 2 5 

A ALTIBOA 3 

QUINTÁNS ESTRADA 13 

BETRÍS 4 

CASALDARES 35 

AS AVEAS 6 

TOTAIS 252 

A aceptación da existencia de ditos asentamentos implicaría a ampliación da capacidade residencial. A 
continuación amósase a táboa resumo de ditas peticións: 

CLASIFICACIÓN SOLICITADA Nº DE PARCELAS

NÚCLEO RURAL COMÚN 

NÚCLEO RURAL Hº/TRADICIONAL 

------- 

Nº TOTAL DE PARCELAS 

CONCELLO DE CARBALLO 

INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO 

 13 

arballo, a identificación de novos 
Das 59 contidos incluídos das alegacións 

presentadas en referencia a delimitación de novos asentamentos, solicítanse a formación de 19 novos núcleos 
solicitar a delimitación dun 

asentamento existente; ben por medio da clasificación dun solo de núcleo rural, común ou tradicional, ou por 

Os núcleos demandados polos veciños son os seguintes, inclúese na táboa o número de edificacións existentes  

A aceptación da existencia de ditos asentamentos implicaría a ampliación da capacidade residencial. A 

Nº DE PARCELAS 

106 

38 

1 

145 
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4.3. OS NOVOS DESENVOLVEMENTOS

O PXOM analiza os crecementos en torno 
asentamento e a clasificación do solo no termo municipal e potenciar os lugares mais idóneos para os posibles 
desenvolvementos residenciais de nova creación así coma os industriais e os terciarios.

Neste apartado cuantifícanse as solicitudes que engloban a petición de incorporación nalgún dos tipos de solos 
que permitan posteriores desenvolvementos.

Reflíctese na seguinte táboa as peticións dos veciños que solicitan a inclusión das súas parcelas en á
desenvolvemento segundo a clase de solo. As peticións son mínimas non influíndo en exceso no modelo de 
ordenación territorial polo que é necesario analizalas individualmente dentro do contexto xeral do PXOM. 

CLASIFICACIÓN A.I. 

SOLO URBANIZABLE DELIMITADO 

SOLO URBANO CONSOLIDADO 

SOLO RÚSTICO 

SOLO RÚSTICO 

SOLO RÚSTICO 

SOLO RÚSTICO 

SOLO RÚSTICO 

 

 

4.4. MODIFICACIÓN DAS 
PREVISTOS 

A dispersión edificatoria presente no termo municipal, provoca a exi
resulta difícil a planificación e organización dunha estrutura territorial de sistemas xerais e locais que dean 
servizo as entidades de poboación urbana e rural.

Para elo o PXOM basease na estrutura concéntrica 
urbano como capital do concello e receptor de sistemas xerais que artellan o termo municipal con axuda dos 
núcleos da costa.  

O PXOM realiza un estudo da paisaxe edificada e natural dende a escala T
lugares con fraxilidade paisaxística e as actuacións previstas e necesarias a nivel infraestruturas, sistema viarios, 
aliñacións e dotacións. 

Neste apartado englóbanse todas as alegacións referentes ao temario anter
variación de trazados e posición dos sistemas e dotacións, problemas de titularidade, camiños veciñais, 
modificación de aliñacións. 

 

A continuación amósase as alegación presentadas neste apartado por tipos:

 

TIPO 

MODIFICACIÓN DAS ALIÑACIÓNS

(138) 

MODIFICACIÓN DE TRAZADOS 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

 INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO

DESENVOLVEMENTOS 

O PXOM analiza os crecementos en torno ao núcleo urbano de Carballo, para establecer o modelo de 
asentamento e a clasificación do solo no termo municipal e potenciar os lugares mais idóneos para os posibles 
desenvolvementos residenciais de nova creación así coma os industriais e os terciarios. 

Neste apartado cuantifícanse as solicitudes que engloban a petición de incorporación nalgún dos tipos de solos 
que permitan posteriores desenvolvementos. 

Reflíctese na seguinte táboa as peticións dos veciños que solicitan a inclusión das súas parcelas en á
desenvolvemento segundo a clase de solo. As peticións son mínimas non influíndo en exceso no modelo de 
ordenación territorial polo que é necesario analizalas individualmente dentro do contexto xeral do PXOM. 

CLASIFICACIÓN SOLICITADA Nº DE PARCELAS

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 

ÁCTUACIÓNS INTEGRAIS 

SOLO URBANIZABLE DT 

SOLO URBANIZABLE DELIMITADO 

SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO 

Nº TOTAL DE PARCELAS 

 ALIÑACIÓNS, DOTACIÓNS E SISTEMAS XERAIS

A dispersión edificatoria presente no termo municipal, provoca a existencia dunha malla edificada difusa, na que 
resulta difícil a planificación e organización dunha estrutura territorial de sistemas xerais e locais que dean 
servizo as entidades de poboación urbana e rural. 

Para elo o PXOM basease na estrutura concéntrica do municipio en torno á Vila de Carballo, tendo ao núcleo 
urbano como capital do concello e receptor de sistemas xerais que artellan o termo municipal con axuda dos 

O PXOM realiza un estudo da paisaxe edificada e natural dende a escala Territorial ata a Urbana identificando os 
lugares con fraxilidade paisaxística e as actuacións previstas e necesarias a nivel infraestruturas, sistema viarios, 

Neste apartado englóbanse todas as alegacións referentes ao temario anteriormente nomeado, solicitando 
variación de trazados e posición dos sistemas e dotacións, problemas de titularidade, camiños veciñais, 

A continuación amósase as alegación presentadas neste apartado por tipos: 

ÁMBITO Nº PAR

MODIFICACIÓN DAS ALIÑACIÓNS 
SOLO URBANO DE CARBALLO 

NÚCLEOS RURAIS  

OUTROS/---XENÉRICAS 

SUBTOTAL 

SOLO URBANO DE CARBALLO 

CONCELLO DE CARBALLO 

INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO 

 14 

ao núcleo urbano de Carballo, para establecer o modelo de 
asentamento e a clasificación do solo no termo municipal e potenciar os lugares mais idóneos para os posibles 

Neste apartado cuantifícanse as solicitudes que engloban a petición de incorporación nalgún dos tipos de solos 

Reflíctese na seguinte táboa as peticións dos veciños que solicitan a inclusión das súas parcelas en áreas de 
desenvolvemento segundo a clase de solo. As peticións son mínimas non influíndo en exceso no modelo de 
ordenación territorial polo que é necesario analizalas individualmente dentro do contexto xeral do PXOM.  

Nº DE PARCELAS 

6 

6 

16 

13 

34 

39 

11 

125 

XERAIS 

stencia dunha malla edificada difusa, na que 
resulta difícil a planificación e organización dunha estrutura territorial de sistemas xerais e locais que dean 

do municipio en torno á Vila de Carballo, tendo ao núcleo 
urbano como capital do concello e receptor de sistemas xerais que artellan o termo municipal con axuda dos 

erritorial ata a Urbana identificando os 
lugares con fraxilidade paisaxística e as actuacións previstas e necesarias a nivel infraestruturas, sistema viarios, 

iormente nomeado, solicitando 
variación de trazados e posición dos sistemas e dotacións, problemas de titularidade, camiños veciñais, 

Nº PARCELAS 

64 

42 

32 

138 

17 
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VINCULANTES (75) 

 

CONDICIÓNS DERIVADAS DA 
TITULARIDADE DOS BENS 

Unha vez revisadas se estiman os criterios de resolución segundo os contidos solicitados, analizando as 
aliñacións reflectidas no documento de Aprobación inicial e a modificación dos trazados vinculantes.

 

4.5. MODIFICACIÓNS NA 

Neste apartado englóbanse os conceptos que inciden sobre as condicións de edificación nunha parcela tales 
coma: volumetría permitida mediante a
e parcela mínima. 

A continuación amosase na seguinte as alegacións presentadas:

 

TIPO 

MODIFICACIÓN DA 
ORDENANZA 

 

Si analizamos dentro das alegacións presentadas as parcelas afectadas (371), podemos desglosar o tipo 
principal nas seguintes clases: 

- Referentes á Altura: Solicítanse o aumento de alturas ou manter as alturas
municipal ou convenio firmado, sendo estas 

- Referentes a Fondo edificable:
concedidos por licenza municipal ou convenio firmado, sendo estas 

- Referentes a Parcela mínima: 
estas 4 peticións 

- Outras: Solicítase o cambio das condicións edificatorias das ordenanzas, cambio da tipoloxía  ou temas mais 
específicos (outras), sendo estas 

- Mixtas: Solicítanse nunha mesma alegación varias das clases anteditas (Altura e fondo, altura e parcela 
mínima...), sendo estas 129 peticións

Basicamente os alegantes piden que se manteña o fondo e altura existente nas súas edifica
para evitar o fora de ordenación ou asimilar a súa situación urbanística a do planeamento do ano 2003.

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

 INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO

NÚCLEOS RURAIS 

--- XENÉRICAS 

SOLO RÚSTICO 

SOLO URBANIZABLE DELIMITADO 

SUBTOTAL 

NÚCLEOS RURAIS 

SUBTOTAL 

Nº TOTAL  

Unha vez revisadas se estiman os criterios de resolución segundo os contidos solicitados, analizando as 
ctidas no documento de Aprobación inicial e a modificación dos trazados vinculantes.

 ORDENANZA 

Neste apartado englóbanse os conceptos que inciden sobre as condicións de edificación nunha parcela tales 
coma: volumetría permitida mediante a designación de fondos e alturas, así como os relacionados coa ocupación 

A continuación amosase na seguinte as alegacións presentadas: 

ÁMBITO 
Nº 

PARCELAS

MODIFICACIÓN DA 

SOLO URBANO  358 

SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN 9 

SOLO URBANIZABLE NON DEL. 1 

--- 3 

Nº TOTAL 371 

Si analizamos dentro das alegacións presentadas as parcelas afectadas (371), podemos desglosar o tipo 

Solicítanse o aumento de alturas ou manter as alturas existentes/concedidas por licenza 
municipal ou convenio firmado, sendo estas 95 peticións 

Referentes a Fondo edificable: Solicítanse aumento de fondo ou manter os fondos existentes ou as 
concedidos por licenza municipal ou convenio firmado, sendo estas 57 peticións 

 Solicítanse aumento da parcela mínima ou diminución da mesma, sendo 

Solicítase o cambio das condicións edificatorias das ordenanzas, cambio da tipoloxía  ou temas mais 
sendo estas 86 peticións 

Solicítanse nunha mesma alegación varias das clases anteditas (Altura e fondo, altura e parcela 
129 peticións 

Basicamente os alegantes piden que se manteña o fondo e altura existente nas súas edifica
para evitar o fora de ordenación ou asimilar a súa situación urbanística a do planeamento do ano 2003.

CONCELLO DE CARBALLO 

INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO 

 15 

11 

24 

22 

1 

75 

1 

1 

214 

Unha vez revisadas se estiman os criterios de resolución segundo os contidos solicitados, analizando as 
ctidas no documento de Aprobación inicial e a modificación dos trazados vinculantes. 

Neste apartado englóbanse os conceptos que inciden sobre as condicións de edificación nunha parcela tales 
designación de fondos e alturas, así como os relacionados coa ocupación 

PARCELAS 

Si analizamos dentro das alegacións presentadas as parcelas afectadas (371), podemos desglosar o tipo 

existentes/concedidas por licenza 

Solicítanse aumento de fondo ou manter os fondos existentes ou as 

Solicítanse aumento da parcela mínima ou diminución da mesma, sendo 

Solicítase o cambio das condicións edificatorias das ordenanzas, cambio da tipoloxía  ou temas mais 

Solicítanse nunha mesma alegación varias das clases anteditas (Altura e fondo, altura e parcela 

Basicamente os alegantes piden que se manteña o fondo e altura existente nas súas edificacións xa realizadas 
para evitar o fora de ordenación ou asimilar a súa situación urbanística a do planeamento do ano 2003. 



PLAN XERAL DE ORDENACIO

4.6. EN RELACIÓN AO PATRIMONIO

En relación ao patrimonio incluído no catalogo de elementos a protexer do PXOM realízanse 24 pe
desglosan a continuación. 

TIPO 

EXCLUSIÓN DE ELEMENTOS DO 
CATÁLOGO 

INCLUSIÓN DE ELEMENTOS NO 
CATÁLOGO 

MODIFICACIÓN NA DELIMITACIÓN DOS 
CONTORNOS DE PROTECCIÓN

Nº TOTAL 

4.7. XESTIÓN DO PXOM 

A estratexia de xestión do PXOM articúlase con dous sistemas de actuación diferenciados:

- Un a base do reparto dos aproveitamentos tipo en áreas de reparto cun valor urbanístico de orixe uniforme.

- Outro con actuacións directas en solo urbano consolidado para remate e conexión aos servizo
existentes e ampliación de viarios e dotacións.

Neste apartado englóbanse as alegacións aos criterios de delimitación das áreas de reparto xeograficamente 
descontinuas, o valor do aproveitamento tipo fixado nos desenvolvementos, as cargas do
imputados aos desenvolvementos, e os sistemas de actuación elixidos 

A continuación amosase na seguinte as alegacións presentadas:

 

TIPO 

MODIFICACIÓN DAS 
CONDICIÓNS DE 
XESTIÓN 

Nº TOTAL 

4.8. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
CARTOGRAFÍA 

Son 8 as parcelas que solicitan o cambio de calificación de solo rústico por outra das definidas no PXOM. Dentro 
das mesmas temos que diferenciar as parcelas afectadas dentro de ámbitos regulados por leis sectoriais 
(espazos naturais, augas, PHGC, catálogos arqueolóxicos , infraestruturas ), dos solos rústicos nos que o plan 
ten potestade de ordenación. Destacar o SREP paisaxística e d
de costa, afectada polo LIC e polo POL nas que os alegantes solicitan a súa eliminación.

 

CLASIFICACIÓN NA AI

SREP ordinaria

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

 INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO

PATRIMONIO CLASIFICADO 

En relación ao patrimonio incluído no catalogo de elementos a protexer do PXOM realízanse 24 pe

Nº PARCELAS 

EXCLUSIÓN DE ELEMENTOS DO 
9 

INCLUSIÓN DE ELEMENTOS NO 
6 

MODIFICACIÓN NA DELIMITACIÓN DOS 
CONTORNOS DE PROTECCIÓN 

9 

24 

articúlase con dous sistemas de actuación diferenciados:

Un a base do reparto dos aproveitamentos tipo en áreas de reparto cun valor urbanístico de orixe uniforme.

Outro con actuacións directas en solo urbano consolidado para remate e conexión aos servizo
existentes e ampliación de viarios e dotacións. 

Neste apartado englóbanse as alegacións aos criterios de delimitación das áreas de reparto xeograficamente 
descontinuas, o valor do aproveitamento tipo fixado nos desenvolvementos, as cargas do
imputados aos desenvolvementos, e os sistemas de actuación elixidos  

A continuación amosase na seguinte as alegacións presentadas: 

ÁMBITO Nº PARCELAS

MODIFICACIÓN DAS SOLO URBANO 15

ACTUACIÓNS INTEGRAIS 2 

SOLO URBANIZABLE DT E SUD 16

--- 2 

35

CLASIFICACIÓN DO SOLO RÚSTICO E MODIFICACIÓN

as parcelas que solicitan o cambio de calificación de solo rústico por outra das definidas no PXOM. Dentro 
e diferenciar as parcelas afectadas dentro de ámbitos regulados por leis sectoriais 

(espazos naturais, augas, PHGC, catálogos arqueolóxicos , infraestruturas ), dos solos rústicos nos que o plan 
ten potestade de ordenación. Destacar o SREP paisaxística e de espazos naturais, definido polo PXOM na zona 
de costa, afectada polo LIC e polo POL nas que os alegantes solicitan a súa eliminación. 

CLASIFICACIÓN NA AI CLASIFICACIÓN SOLICITADA Nº 

SREP ordinaria SREP patrimonial 1 

CONCELLO DE CARBALLO 
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En relación ao patrimonio incluído no catalogo de elementos a protexer do PXOM realízanse 24 peticións, que se 

articúlase con dous sistemas de actuación diferenciados: 

Un a base do reparto dos aproveitamentos tipo en áreas de reparto cun valor urbanístico de orixe uniforme. 

Outro con actuacións directas en solo urbano consolidado para remate e conexión aos servizos urbanísticos 

Neste apartado englóbanse as alegacións aos criterios de delimitación das áreas de reparto xeograficamente 
descontinuas, o valor do aproveitamento tipo fixado nos desenvolvementos, as cargas dos sistemas xerais 

Nº PARCELAS 

15 

 

16 

 

35 

MODIFICACIÓN DE 

as parcelas que solicitan o cambio de calificación de solo rústico por outra das definidas no PXOM. Dentro 
e diferenciar as parcelas afectadas dentro de ámbitos regulados por leis sectoriais 

(espazos naturais, augas, PHGC, catálogos arqueolóxicos , infraestruturas ), dos solos rústicos nos que o plan 
e espazos naturais, definido polo PXOM na zona 
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SREP augas 

SREP augas 

SREP agropecuaria

SREP forestal

 

En relación á modificación de cartografía, neste apartado pídese a modificación do grafismo de camiños, novas 
edificacións que non se encontran reflecti

Preséntanse 63 peticións que se desglosan por tipos de solo:

 

TIPO 

MODIFICACIÓN  

DE CARTOGRAFÍA 

O PXOM non é o documento que deba recoller esas imprecisións, de tódolos xeitos coa incorporación dunha 
nova cartografía actualizarase de acordo a mesma 

 

4.9. ANÁLISE DOS TIPOS
MUNICIPAL 

Dos datos aportados nas alegacións presentadas póde
demandan modificacións no PXOM .

As parroquia que presentan maior número de alegacións coinciden coas parroquias que teñen maior tensión 
urbanística, liderando o ranking a parroquia de 

Ademais existen alegacións xenéricas sen parcelas asociadas que non se poden identificar cunha parroquia en 
concreto, sendo as identificadas polo

Amósanse os datos por parroquias na seguinte táboa, 

 

PARROQUIA

----- 

Aldemunde

Ardaña

Artes 

Berdillo

Bértoa

Cances

Carballo

Entrecruces

Goiáns

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO
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 SREP ordinaria 4 

 SREP agropecuaria 1 

SREP agropecuaria SREP de infraestruturas 1 

forestal SREP ordinaria 1 

En relación á modificación de cartografía, neste apartado pídese a modificación do grafismo de camiños, novas 
edificacións que non se encontran reflectidas, tipoloxías edificatorias, parcelario...  

peticións que se desglosan por tipos de solo: 

ÁMBITO Nº PARCELAS

SOLO URBANO  5

NÚCLEO RURAL 25

SOLO RÚSTICO 8

--- 25

Nº TOTAL 63

nto que deba recoller esas imprecisións, de tódolos xeitos coa incorporación dunha 
nova cartografía actualizarase de acordo a mesma  

TIPOS SEGUNDO A SÚA LOCALIZACIÓN DENTRO

aportados nas alegacións presentadas pódemos analizar a maiores cales parroquias son as que mais 
demandan modificacións no PXOM . 

As parroquia que presentan maior número de alegacións coinciden coas parroquias que teñen maior tensión 
parroquia de Carballo seguindo da parroquia de Bértoa, Razo e Sofán.

Ademais existen alegacións xenéricas sen parcelas asociadas que non se poden identificar cunha parroquia en 
sendo as identificadas polo símbolo ( ----). 

or parroquias na seguinte táboa, reflectindo o número de rexistros cuantificados:

PARROQUIA Nº % 

19 0,63% 

Aldemunde 7 0,23% 

Ardaña 109 3,61% 

 121 4,00% 

Berdillo 95 3,15% 

Bértoa 337 11,15% 

Cances 67 2,22% 

Carballo 848 28,06% 

Entrecruces 66 2,18% 

Goiáns 43 1,42% 

CONCELLO DE CARBALLO 
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En relación á modificación de cartografía, neste apartado pídese a modificación do grafismo de camiños, novas 

Nº PARCELAS 

5 

25 

8 

25 

63 

nto que deba recoller esas imprecisións, de tódolos xeitos coa incorporación dunha 

DENTRO DO TERMO 

mos analizar a maiores cales parroquias son as que mais 

As parroquia que presentan maior número de alegacións coinciden coas parroquias que teñen maior tensión 
Bértoa, Razo e Sofán. 

Ademais existen alegacións xenéricas sen parcelas asociadas que non se poden identificar cunha parroquia en 

reflectindo o número de rexistros cuantificados: 
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Ademais si unimos a categoría das alegacións 

4.9.1. SANTAMARÍA MADALENA

Esta parroquia é a que menor número de alegacións presenta. Na parroquia de Aldemunde as solicitudes 
concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo rural.

4.9.2. SANTA MARÍA DE

Na parroquia de Ardaña as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo 
rural, delimitación de novos asentamentos

 

Ardaña 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación.

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Modificación da cartografía 

Modificación das aliñacións 

Outras 

 

 

 

 

Lema 

Noicela

Oza 

Razo 

Rebordelos

Rus 

Sísamo

Sofán 

Vilela 

Total 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

 INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO

das alegacións có ámbito municipal obtemos os seguintes resultados:

MADALENA DE ALDEMUNDE 

que menor número de alegacións presenta. Na parroquia de Aldemunde as solicitudes 
concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo rural. 

DE ARDAÑA 

as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo 
, delimitación de novos asentamentos e inclusión total de parcelas. 

109 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 10 

81 

12 

3 

2 

1 

 176 5,82% 

Noicela 121 4,00% 

82 2,71% 

 264 8,74% 

Rebordelos 44 1,46% 

176 5,82% 

Sísamo 146 4,83% 

 240 7,95% 

 61 2,02% 

 3.022  

CONCELLO DE CARBALLO 
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seguintes resultados: 

que menor número de alegacións presenta. Na parroquia de Aldemunde as solicitudes 

as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo 

   

 9,17% 

 74,32% 

 11,01% 

2,75% 

1,83% 

0,92% 
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4.9.3. SAN XURXO DE ARTES

Na parroquia de Artes as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo 
rural, delimitación de novos asentamentos, inclusión total de parcelas e cambios nas aliñacións.

Artes 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. 

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Modificación das aliñacións 

 

4.9.4. SAN LORENZO DE

Na parroquia de Berdillo as solicitudes concéntranse no cambio de clasif
rural, inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos.

Berdillo 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Modificación das aliñacións 

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Outras 

 

4.9.5. SANTA MARÍA DE

A proximidade da parroquia de Bér
existir unha maior tensión urbanística
solicitudes concéntranse no cambio de clasificación do

Bértoa 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Exclusión de elementos do catálogo 

Inclusión de elementos no catálogo 

Modificación da cartografía 

Modificación da ordenanza 

Modificación das aliñacións 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Outras 

 

4.9.6. SAN MARTIÑO DE

Na parroquia de Cances as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo 
rural, Modificacións nas aliñacións e inclusión total de parcelas.

Cances 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Cambio de clasificación 

Modificación das aliñacións 

Modificación de cuestións xerais da normativa

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Outras 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO
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ARTES 

es as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo 
rural, delimitación de novos asentamentos, inclusión total de parcelas e cambios nas aliñacións.

121 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 11 

102 

5 

3 

DE BERDILLO 

Na parroquia de Berdillo as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo 
rural, inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos. 

95 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 16 

73 

3 

1 

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo 1 

1 

DE BÉRTOA 

rtoa á Vila de Carballo faina receptora de maior número
urbanística en relación a outras zonas do concello. Na parroquia de Bé

se no cambio de clasificación do solo de núcleo rural ou solo urbano consolidado

337 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 46 

232 

28 

2 

1 

6 

13 

4 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 3 

delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo 1 

1 

DE CANCES 

Na parroquia de Cances as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo 
aliñacións e inclusión total de parcelas. 

67 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 8 

46 

8 

ais da normativa 1 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 2 

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo 1 

1 

CONCELLO DE CARBALLO 
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es as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo 
rural, delimitación de novos asentamentos, inclusión total de parcelas e cambios nas aliñacións. 

   

 9,09% 

 84,30% 

4,13% 

2,48% 

icación de solo rústico a solo de núcleo 

  

 16,84% 

 76,85% 

3,16% 

1,05% 

1,05% 

1,05% 

número de alegacións ao 
do concello. Na parroquia de Bértoa as 

solo urbano consolidado. 

   

 13,65% 

 68,83% 

 8,31% 

0,59% 

0,30% 

1,78% 

 3,86% 

1,19% 

0,89% 

0,30% 

0,30% 

Na parroquia de Cances as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de núcleo 

  

11,94% 

 68,66% 

11,94% 

1,49% 

2,99% 

1,49% 

1,49% 
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4.9.7. SAN XOÁN DE CARBALLO

San Xoán de Carballo e a parroquia con maior número de alegacións presentadas por encontrarse o solo urbano 
do concello e os desenvolvementos previstos no PXOM.

Na parroquia de Carballo as solicitudes concéntranse
solicitando a variación das alturas e fondos edificatorios
seguido dos cambios de clasificación de solo
e sobre todo de solos incluídos nalgunh
urbano consolidado. 

Cabe mencionar nun segundo apartado, as alegacións que inclúen cambios na orden
urbano, tales coma modificacións de aliñacións ou modificacións de t

Carballo 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Exclusión de elementos do catálogo 

Inclusión de elementos no catálogo 

Modificación da cartografía 

Modificación da ordenanza 

Modificación das aliñacións 

Modificación das condicións de xestión

Modificación de cuestións xerais da normativa

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Outras 

 

4.9.8. SAN XENS DE ENTRECRUCES

Na parroquia de Entrecruces as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de 
núcleo rural, inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos.

Entrecruces 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inc

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

 

4.9.9. SANTO ESTEVO DE

Santo Estevo de Goiáns e unha das parroquias que p
Goiáns destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en núcleos rurais

Goiáns 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión 

Cambio de clasificación 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo
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CARBALLO 

allo e a parroquia con maior número de alegacións presentadas por encontrarse o solo urbano 
do concello e os desenvolvementos previstos no PXOM. 

Na parroquia de Carballo as solicitudes concéntranse na súa grande maioría no cambio de
alturas e fondos edificatorios nos distintos cuarteiróns que conforman a trama urbana,

seguido dos cambios de clasificación de solo, onde encontramos distintas variables: de solo
s incluídos nalgunha bolsa de desenvolvemento, non consolidado e urbanizable, a 

nun segundo apartado, as alegacións que inclúen cambios na orden
tales coma modificacións de aliñacións ou modificacións de trazados vinculantes. 

848 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 51 

225 

24 

5 

1 

16 

355 

75 

Modificación das condicións de xestión 32 

Modificación de cuestións xerais da normativa 18 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 36 

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo 1 

9 

ENTRECRUCES 

as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de 
núcleo rural, inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos. 

66 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 13 

44 

8 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 1 

DE GOIÁNS 

Santo Estevo de Goiáns e unha das parroquias que presenta menor número de alegacións. 
destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en núcleos rurais

43 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 1 

40 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 1 

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo 1 

CONCELLO DE CARBALLO 
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allo e a parroquia con maior número de alegacións presentadas por encontrarse o solo urbano 

no cambio de ordenanza, 
nos distintos cuarteiróns que conforman a trama urbana, 

encontramos distintas variables: de solo rústico a solo urbano 
, non consolidado e urbanizable, a solo 

nun segundo apartado, as alegacións que inclúen cambios na ordenación prevista no solo 
 

   

 6,01% 

 26,53% 

 2,83% 

0,59% 

0,12% 

 1,89% 

 41,87% 

 8,84% 

 3,77% 

 2,12% 

 4,25% 

0,12% 

1,06% 

as solicitudes concéntranse no cambio de clasificación de solo rústico a solo de 

  

 19,70% 

 66,66% 

12,12% 

1,52% 

resenta menor número de alegacións. Na parroquia de 
destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en núcleos rurais. 

  

2,33% 

 93,02% 

2,33% 

2,33% 
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4.9.10. SAN CRISTOVO DE

Na parroquia de Lema destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas e modificación de 

Lema 

A parcela está incluida parcialmente na clas

Cambio de clasificación 

Exclusión de elementos do catálogo 

Inclusión de elementos no catálogo 

Modificación da cartografía 

Modificación da ordenanza 

Modificación das aliñacións 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

 

4.9.11. SANTA MARÍA DE

Na parroquia de Noicela destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas e modificación de cuestións de ordenación.

Noicela 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Modificación da cartografía 

Modificación das aliñacións 

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

 

4.9.12. SAN BREIXO DE OZA

Na parroquia de Oza destacar que o maior
núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas.

Oza 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Modificación da cartografía 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

 

4.9.13. SAN MARTIÑO DE

San Martiño de Razo é unha das parroquias con maior número de 
xeográfica, preto da costa, e a tensión urbanística inherente aos desenvolvementos urbanísticos de segunda 
residencia existentes. 

Na parroquia de Razo as 
solicitudes concéntranse no 
cambio de clasificación de solo 
rústico a solo de núcleo rural, ou 
pedir a clasificación para o 
núcleo similar o existente no 
PXOM do 2003, solo urbano, 
seguidas  da  Modificacións nas 
aliñacións e a inclusión total de 
parcelas. 
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DE LEMA 

destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
de inclusión total de parcelas e modificación de cuestións de ordenación

176 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 27 

120 

2 

1 

10 

2 

7 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 7 

DE NOICELA 

Na parroquia de Noicela destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
urais, seguidas de inclusión total de parcelas e modificación de cuestións de ordenación.

121 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 12 

92 

12 

2 

2 

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo 1 

OZA 

Na parroquia de Oza destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas. 

82 

A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 13 

54 

1 

1 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 13 

DE RAZO 

San Martiño de Razo é unha das parroquias con maior número de alegación presentadas, debido a súa situación 
xeográfica, preto da costa, e a tensión urbanística inherente aos desenvolvementos urbanísticos de segunda 

CONCELLO DE CARBALLO 
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destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
de ordenación. 

   

 15,34% 

 68,17% 

1,14% 

0,57% 

 5,68% 

1,14% 

3,98% 

3,98% 

Na parroquia de Noicela destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
urais, seguidas de inclusión total de parcelas e modificación de cuestións de ordenación. 

   

 9,92% 

 76,03% 

 9,92% 

1,65% 

1,65% 

0,83% 

número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 

  

 15,85% 

 65,86% 

1,22% 

1,22% 

 15,85% 

alegación presentadas, debido a súa situación 
xeográfica, preto da costa, e a tensión urbanística inherente aos desenvolvementos urbanísticos de segunda 
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Razo 

A parcela está incluída parcialmente na cla

Cambio de clasificación 

Condicións derivadas da titularidade dos bens

Delimitación de novo asentamento 

Modificación da cartografía 

Modificación da ordenanza 

Modificación das aliñacións 

Modificación das condicións de xestión

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluídos no catál

Outras 

 

4.9.14. SAN SALVADOR 

Na parroquia de Rebordelos destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de 
parcelas en núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas.

Rebordelos 

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

 

4.9.15. SANTA MARÍA DE

Na parroquia de Rus destacar que o maior número de alegacións corresponde
núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos.

Rus 

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Modificación da cartografía 

Modificación das aliñacións 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Outras 

 

4.9.16. SANTIAGO DE SÍSAMO

Na parroquia de Sísamo destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas 
en núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos.

Sísamo 

A parcela está incluída parcialmente na clasi

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Modificación da cartografía 

Modificación das aliñacións 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistema

Outras 
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264 

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 16

201

Condicións derivadas da titularidade dos bens 1 

2 

7 

1 

27

Modificación das condicións de xestión 2 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 1 

Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluídos no catálogo 2 

4 

 DE REBORDELOS 

Na parroquia de Rebordelos destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de 
parcelas en núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas.  

44 

tá incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 2 

41

1 

DE RUS 

Na parroquia de Rus destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos.

176 

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 27

124

15

3 

3 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 3 

1 

SÍSAMO 

rroquia de Sísamo destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas 
en núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos.

146

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 23

99

10

3 

3 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 7 

1 
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16 6,06% 

201 76,13% 

 0,38% 

 0,76% 

 2,64% 

 0,38% 

27 10,23% 

 0,76% 

 0,38% 

 0,76% 

 1,52% 

Na parroquia de Rebordelos destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de 

  

 4,55% 

41 93,18% 

 2,27% 

a incorporación de parcelas en 
núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos.  

   

27 15,35% 

4 70,46% 

15 8,52% 

 1,70% 

 1,70% 

 1,70% 

 0,57% 

rroquia de Sísamo destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas 
en núcleos rurais, seguidas de inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos.  

6  

23 15,76% 

9 67,82% 

10 6,85% 

 2,05% 

 2,05% 

 4,79% 

 0,68% 
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4.9.17. SAN SALVADOR 

San Salvador de Sofán amosase como unha das parroquias con maior número d
debido a extensión da mesma e a situación dos seus núc
destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en núcleos rurais, seguidas 
de inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos.

Sofán 

A parcela está incluída parcialmente na clasifi

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Modificación da cartografía 

Modificación das aliñacións 

Outras 

 

4.9.18. SAN MIGUEL DE VILELA

Na parroquia de Vilela destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
núcleos rurais, seguidas delimitación de novos asentamentos

Vilela 

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. S

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Inclusión de elementos no catálogo 

Modificación da cartografía 

Modificación das aliñacións 

Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

 

4.9.19. OUTROS A IDENTIFICAR

A primeira ringleira da táboa de clasificación por localización das alegacións dentro do termo municipal,
rexistros de carácter xeral que non teñen lo
referencia catastral asociada. Destacan aquí as alegacións que non teñen asignada parroquia que están 
relacionadas con temas de carácter 
na cartografía e casos individuais. 

Outras 

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Cambio de clasificación 

Delimitación de novo asentamento 

Inclusión de elementos no catálogo 

Modificación da cartografía 

Modificación das aliñacións 
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 DE SOFÁN 

San Salvador de Sofán amosase como unha das parroquias con maior número de alegacións
extensión da mesma e a situación dos seus núcleos a carón das estradas. Na parr

destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en núcleos rurais, seguidas 
de inclusión total de parcelas e delimitación de novos asentamentos.  

240 

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 41 

190 

4 

3 

1 

1 

VILELA 

destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
núcleos rurais, seguidas delimitación de novos asentamentos e inclusión total de parcelas.

61 

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 8 

22

20

3 

6 

1 

trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións 1 

IDENTIFICAR OU XENÉRICAS 

de clasificación por localización das alegacións dentro do termo municipal,
xeral que non teñen localización xeográfica nos documentos gráficos do PXOM nin 

Destacan aquí as alegacións que non teñen asignada parroquia que están 
 xeral: conceptos urbanísticos, temas de normativa, erros ou i

19 

A parcela está incluída parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total 8 

2 

1 

1 

4 

3 
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alegacións presentadas 
Na parroquia de Sísamo 

destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en núcleos rurais, seguidas 

   

 17,08% 

 79,16% 

1,67% 

1,25% 

0,42% 

0,42% 

destacar que o maior número de alegacións corresponde a incorporación de parcelas en 
e inclusión total de parcelas.  

  

 13,11% 

22 36,07% 

20 32,79% 

 4,92% 

 9,84% 

 1,64% 

 1,64% 

de clasificación por localización das alegacións dentro do termo municipal, conten 
calización xeográfica nos documentos gráficos do PXOM nin 

Destacan aquí as alegacións que non teñen asignada parroquia que están 
temas de normativa, erros ou incoherencia.0s  

  

42,11% 

10,53% 

5,26% 

5,26% 

21,05% 

15,79% 



PLAN XERAL DE ORDENACIO

5. FASE 3: DEFINICIÓN

Os criterios xerais para a proposta de
do 2013. Estes criterios analizaban
territorial, por medio de: 

- A capacidade residencial do PXOM

- A ordenación proposta 

Unha vez definidos os criterios xerais polo equipo redactor
nas comisións informativas todas as alegacións dun xeito individual

A continuación recóllense os criterios 
se definiron para cuantificar as alegacións de tipo maioritario que incidían sobre a capacidade residencial do 
PXOM 

5.1. CRITERIOS XERAIS DE

5.1.1. SÍNTESE  DO PROCESO

As alegacións presentadas ao PXOM polos veciños e asociacións
proposto  polo equipo redactor para o termo municipal, que entendemos como un modelo social, e por 
descontado, axustable.  

Estas deberían ser referidas á intervención activa dos cidadáns na organización e uso do espa
participación destes na toma de decisións de carácter comunitario, pero a meirande parte delas son fo
dende o ben individual observándose que a maioría delas son sobre parcelas que solicitan a licenza directa.

Nos procesos de planificación urbana, é recomendable recorrer un camiño paralelo entre os poderes públicos e a 
sociedade, apostando por procesos simultáneos e non secuenciais con capacidade de influencia mutua no seu 
desenvolvemento. No caso de Carballo, a participación veciñal reflict
ocupar o territorio, de maneira individualizada, demandando un maior crecemento residencial e transformación 
do solo. 

Da análise detallada das solicitudes individuais, desbótanse de xeito xeral as propostas que inci

- A desregularización do crecemento sen medidas de control e ordenación mais alá das propias do réxime da 
propiedade (libre albedrío para edificar).

- A mellora da calidade de vida coa creación de dotacións e infraestruturas non debe estar vinculada ao
desenvolvemento urbanístico (polo tanto ao crecemento), se non que debe correr a cargo dos presupostos 
xerais municipais. 

- Retomar as delimitacións do PXOM do 2003 suspendido e aumentar as áreas susceptibles de 
transformación. 

Non entanto, as alegacións subliñan erros, imprecisións do documento e inquedanzas, que as entendemos como 
un dialogo entre os poderes públicos (administracións) coa capacidade legal de planificar o territorio e a 
sociedade civil coa responsabilidade moral de participar. As alegacións
concienciación por parte dos veciños, e mostra do interese social na planificación territorial, o cal debe ser 
escoitado e ben interpretado polas administracións competentes nun san exercicio de democracia participativa. 
Non obstante, é preciso sinalar que a tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal atópase sometido a un 
estrito proceso de aprobación, contemplado fundamentalmente no art. 85 da LOUG.

En cumprimento do referido artigo, as administracións públicas compe
que resulten necesarios e, especialmente, a persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo e 
ordenación do territorio, emite o derradeiro informe ao PXOM, precisamente este informe é o que ten a 
para realizar a aprobación definitiva do Planeamento municipal. 

O esforzo feito polo equipo redactor e polo concello no período de alegacións ao documento, realizando charlas 
e presentacións nas distintas parroquias así como atendendo aos veciño
a concienciación cidadá en canto a presentación de alegacións comedidas en canto ao número e ao contido das 
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DEFINICIÓN DE CRITERIOS 

xerais para a proposta de resolución das alegacións foron definidos no informe previo do 20 de maio 
n as mesmas segundo a súa incidencia dentro do m

capacidade residencial do PXOM 

ios xerais polo equipo redactor e aceptados polos membros das CIUMR, analízanse 
nas comisións informativas todas as alegacións dun xeito individual , consensuando a resolución das mesmas.

os criterios xerais de resolución, contidos no informe previo así coma os
finiron para cuantificar as alegacións de tipo maioritario que incidían sobre a capacidade residencial do 

DE RESOLUCIÓN 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

presentadas ao PXOM polos veciños e asociacións, en xeral, non formulan alternativas ao modelo 
para o termo municipal, que entendemos como un modelo social, e por 

Estas deberían ser referidas á intervención activa dos cidadáns na organización e uso do espa
participación destes na toma de decisións de carácter comunitario, pero a meirande parte delas son fo
dende o ben individual observándose que a maioría delas son sobre parcelas que solicitan a licenza directa.

urbana, é recomendable recorrer un camiño paralelo entre os poderes públicos e a 
sociedade, apostando por procesos simultáneos e non secuenciais con capacidade de influencia mutua no seu 
desenvolvemento. No caso de Carballo, a participación veciñal reflicte, nas súas solicitudes, 
ocupar o territorio, de maneira individualizada, demandando un maior crecemento residencial e transformación 

Da análise detallada das solicitudes individuais, desbótanse de xeito xeral as propostas que inci

A desregularización do crecemento sen medidas de control e ordenación mais alá das propias do réxime da 
propiedade (libre albedrío para edificar). 

A mellora da calidade de vida coa creación de dotacións e infraestruturas non debe estar vinculada ao
desenvolvemento urbanístico (polo tanto ao crecemento), se non que debe correr a cargo dos presupostos 

Retomar as delimitacións do PXOM do 2003 suspendido e aumentar as áreas susceptibles de 

bliñan erros, imprecisións do documento e inquedanzas, que as entendemos como 
un dialogo entre os poderes públicos (administracións) coa capacidade legal de planificar o territorio e a 
sociedade civil coa responsabilidade moral de participar. As alegacións presentadas denotan o clamor da 
concienciación por parte dos veciños, e mostra do interese social na planificación territorial, o cal debe ser 
escoitado e ben interpretado polas administracións competentes nun san exercicio de democracia participativa. 

n obstante, é preciso sinalar que a tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal atópase sometido a un 
estrito proceso de aprobación, contemplado fundamentalmente no art. 85 da LOUG. 

En cumprimento do referido artigo, as administracións públicas competentes deben emitir os informes sectoriais 
que resulten necesarios e, especialmente, a persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo e 
ordenación do territorio, emite o derradeiro informe ao PXOM, precisamente este informe é o que ten a 
para realizar a aprobación definitiva do Planeamento municipal.  

O esforzo feito polo equipo redactor e polo concello no período de alegacións ao documento, realizando charlas 
e presentacións nas distintas parroquias así como atendendo aos veciños durante a exposición pública, denota  
a concienciación cidadá en canto a presentación de alegacións comedidas en canto ao número e ao contido das 
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s foron definidos no informe previo do 20 de maio 
as mesmas segundo a súa incidencia dentro do modelo de ordenación 

embros das CIUMR, analízanse 
, consensuando a resolución das mesmas. 

así coma os criterios que 
finiron para cuantificar as alegacións de tipo maioritario que incidían sobre a capacidade residencial do 

al, non formulan alternativas ao modelo 
para o termo municipal, que entendemos como un modelo social, e por 

Estas deberían ser referidas á intervención activa dos cidadáns na organización e uso do espazo, e a 
participación destes na toma de decisións de carácter comunitario, pero a meirande parte delas son formuladas 
dende o ben individual observándose que a maioría delas son sobre parcelas que solicitan a licenza directa. 

urbana, é recomendable recorrer un camiño paralelo entre os poderes públicos e a 
sociedade, apostando por procesos simultáneos e non secuenciais con capacidade de influencia mutua no seu 

nas súas solicitudes, a necesidade de 
ocupar o territorio, de maneira individualizada, demandando un maior crecemento residencial e transformación 

Da análise detallada das solicitudes individuais, desbótanse de xeito xeral as propostas que inciden en: 

A desregularización do crecemento sen medidas de control e ordenación mais alá das propias do réxime da 

A mellora da calidade de vida coa creación de dotacións e infraestruturas non debe estar vinculada ao 
desenvolvemento urbanístico (polo tanto ao crecemento), se non que debe correr a cargo dos presupostos 

Retomar as delimitacións do PXOM do 2003 suspendido e aumentar as áreas susceptibles de 

bliñan erros, imprecisións do documento e inquedanzas, que as entendemos como 
un dialogo entre os poderes públicos (administracións) coa capacidade legal de planificar o territorio e a 

presentadas denotan o clamor da 
concienciación por parte dos veciños, e mostra do interese social na planificación territorial, o cal debe ser 
escoitado e ben interpretado polas administracións competentes nun san exercicio de democracia participativa. 

n obstante, é preciso sinalar que a tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal atópase sometido a un 

tentes deben emitir os informes sectoriais 
que resulten necesarios e, especialmente, a persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo e 
ordenación do territorio, emite o derradeiro informe ao PXOM, precisamente este informe é o que ten a potestade 

O esforzo feito polo equipo redactor e polo concello no período de alegacións ao documento, realizando charlas 
s durante a exposición pública, denota  

a concienciación cidadá en canto a presentación de alegacións comedidas en canto ao número e ao contido das 
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mesmas. Entendemos que despois do análise das alegacións presentadas, á exposición pública ante os veciños 
validou e referendou o modelo de ordenación territorial presentado no documento de aprobación inicial.

O equipo redactor do PXOM ten a responsabilidade de sintetizar nun modelo de ordenación coherente, sostible, 
ecuánime, legal e tecnicamente realizable, as
actuantes, dotándoo dunha xustiza espacial. De tódolos xeitos podemos diferenciar as alegación presentadas 
segundo a súa potencialidade de viabilidade dentro do modelo de ordenación proposto n
alegacións compatibles e incompatibles co modelo proposto e alegacións que deben ser estudadas de forma 
individual. 

5.1.2. CRITERIOS COMPATIBLES
ALEGACIÓNS 

A prioridade do equipo redactor é, despois de su
resultante debe manter a estrutura xeral e orgánica do territorio imposta polo modelo de ordenación territorial  
definido no documento de aprobación inicial, e integrarase sobre o mesmo as solici

No modelo de ordenación, desenvolto na estrutura xeral e orgánica, débese manter inherentes os seguintes 
criterios, aceptando as alegacións que sexan compatibles cos mesmos:

� Diferenciar entre os distintos desenvolvemento territ
existentes segundo a localización dentro do Concello: Carballo
Carballo-Sur vencellado á costa (ver dinámica poboacional das parroquias), potenciando o modelo de 
capitalidade da Vila de Carballo coma receptor de usos e poboación.

� O carácter rururbano, de parte do municipio próxima a Vila e as estradas de conexión coas principais 
cidades (A Coruña, Ordes, Malpica..), como un valor positivo a desenvolver (Baixa densidade, mes
de usos rústicos, a paisaxe edificada)

� Os valores naturais e paisaxístico:Un crecemento ordenado e limitado en intensidade onde conviva cos 
valores naturais e paisaxísticos do concello, sobre todo na Costa.

� A fixación da poboación residente e fomentar
urbanísticas básicas: transformación dos núcleos rurais de costa, vinculación dos dotacións e 
infraestruturas aos desenvolvementos...

� Dotar dun pequeno sistema de dotacións aos núcleos rurais cabeceiras, espal
onde se implanten os usos non residenciais  e os equipamentos de índole municipal.

� O recoñecemento da complexidade urbanística sobrevida nos núcleos rurais da Costa: Arnados e Pedra 
do Sal; a perda irremisible da estrutura socio
vivendas de segunda residencia e ao turismo, coa necesidade implícita de reformular a súa estrutura 
física e dotar aos mesmos de espazos de cohesión social. (actuacións integrais)

� A sustentabilidade económica da proposta, cunha estratexia de xestión que ligue os aproveitamentos 
urbanísticos ás respostas e desequilibrios dotacionais que xera. (aproveitamento tipo e os SX adscritos)

5.1.3. CRITERIOS A ESTUDAR
DAS ALEGACIÓNS

Nesta marco fraguado, intégranse as solicitudes que non menoscaban o modelo de ordenación territorial convido 
pero que é necesario analizar individualmente cada petición.

De forma xeral estudarase a integración de:

� As novas delimitacións dentro do 
clasificación de solo. (se seguen o modelo de asentamento identificado no PXOM)

� O axuste dos usos rústicos reais, a potencialidade do solo e a súa categoría de solo rústico. (cambios 
de categoría xustificables) 

� A revisión da consolidación, e polo tanto a capacidade residencial dos núcleos, en función da 
incorporación das parcelas lindeiras sobre viarios estruturantes seguindo crecemento demográfico 
esperado da parroquia. 
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mesmas. Entendemos que despois do análise das alegacións presentadas, á exposición pública ante os veciños 
alidou e referendou o modelo de ordenación territorial presentado no documento de aprobación inicial.

O equipo redactor do PXOM ten a responsabilidade de sintetizar nun modelo de ordenación coherente, sostible, 
ecuánime, legal e tecnicamente realizable, as distintas inquedanzas da sociedade civil e das administracións 
actuantes, dotándoo dunha xustiza espacial. De tódolos xeitos podemos diferenciar as alegación presentadas 
segundo a súa potencialidade de viabilidade dentro do modelo de ordenación proposto n
alegacións compatibles e incompatibles co modelo proposto e alegacións que deben ser estudadas de forma 

COMPATIBLES CO MODELO PROPOSTO PARA A 

A prioridade do equipo redactor é, despois de sufrir o PXOM un proceso de exposición ao público, o documento 
resultante debe manter a estrutura xeral e orgánica do territorio imposta polo modelo de ordenación territorial  
definido no documento de aprobación inicial, e integrarase sobre o mesmo as solicitudes coherentes co modelo. 

No modelo de ordenación, desenvolto na estrutura xeral e orgánica, débese manter inherentes os seguintes 
criterios, aceptando as alegacións que sexan compatibles cos mesmos: 

Diferenciar entre os distintos desenvolvemento territoriais, ordenando as tendencias de crecemento 
existentes segundo a localización dentro do Concello: Carballo-Terras Altas, Carballo

Sur vencellado á costa (ver dinámica poboacional das parroquias), potenciando o modelo de 
ade da Vila de Carballo coma receptor de usos e poboación. 

O carácter rururbano, de parte do municipio próxima a Vila e as estradas de conexión coas principais 
cidades (A Coruña, Ordes, Malpica..), como un valor positivo a desenvolver (Baixa densidade, mes
de usos rústicos, a paisaxe edificada) 

Os valores naturais e paisaxístico:Un crecemento ordenado e limitado en intensidade onde conviva cos 
valores naturais e paisaxísticos do concello, sobre todo na Costa. 

A fixación da poboación residente e fomentar o crecemento residencial, xunto cas dotacións 
urbanísticas básicas: transformación dos núcleos rurais de costa, vinculación dos dotacións e 
infraestruturas aos desenvolvementos... 

Dotar dun pequeno sistema de dotacións aos núcleos rurais cabeceiras, espallados dentro do territorio, 
onde se implanten os usos non residenciais  e os equipamentos de índole municipal.

O recoñecemento da complexidade urbanística sobrevida nos núcleos rurais da Costa: Arnados e Pedra 
do Sal; a perda irremisible da estrutura socioeconómica rural cara unha  estrutura urbana vencellada ás 
vivendas de segunda residencia e ao turismo, coa necesidade implícita de reformular a súa estrutura 
física e dotar aos mesmos de espazos de cohesión social. (actuacións integrais) 

económica da proposta, cunha estratexia de xestión que ligue os aproveitamentos 
urbanísticos ás respostas e desequilibrios dotacionais que xera. (aproveitamento tipo e os SX adscritos)

ESTUDAR DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA 

GACIÓNS 

Nesta marco fraguado, intégranse as solicitudes que non menoscaban o modelo de ordenación territorial convido 
pero que é necesario analizar individualmente cada petición. 

De forma xeral estudarase a integración de: 

As novas delimitacións dentro do marco legal, de asentamentos non recollidos no PXOM en ningunha 
clasificación de solo. (se seguen o modelo de asentamento identificado no PXOM)

O axuste dos usos rústicos reais, a potencialidade do solo e a súa categoría de solo rústico. (cambios 
 

A revisión da consolidación, e polo tanto a capacidade residencial dos núcleos, en función da 
incorporación das parcelas lindeiras sobre viarios estruturantes seguindo crecemento demográfico 
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mesmas. Entendemos que despois do análise das alegacións presentadas, á exposición pública ante os veciños 
alidou e referendou o modelo de ordenación territorial presentado no documento de aprobación inicial. 

O equipo redactor do PXOM ten a responsabilidade de sintetizar nun modelo de ordenación coherente, sostible, 
distintas inquedanzas da sociedade civil e das administracións 

actuantes, dotándoo dunha xustiza espacial. De tódolos xeitos podemos diferenciar as alegación presentadas 
segundo a súa potencialidade de viabilidade dentro do modelo de ordenación proposto no documento entre 
alegacións compatibles e incompatibles co modelo proposto e alegacións que deben ser estudadas de forma 

 ESTIMACIÓN DAS 

frir o PXOM un proceso de exposición ao público, o documento 
resultante debe manter a estrutura xeral e orgánica do territorio imposta polo modelo de ordenación territorial  

tudes coherentes co modelo.  

No modelo de ordenación, desenvolto na estrutura xeral e orgánica, débese manter inherentes os seguintes 

oriais, ordenando as tendencias de crecemento 
Terras Altas, Carballo- Centro e Vila, 

Sur vencellado á costa (ver dinámica poboacional das parroquias), potenciando o modelo de 

O carácter rururbano, de parte do municipio próxima a Vila e as estradas de conexión coas principais 
cidades (A Coruña, Ordes, Malpica..), como un valor positivo a desenvolver (Baixa densidade, mestura 

Os valores naturais e paisaxístico:Un crecemento ordenado e limitado en intensidade onde conviva cos 

o crecemento residencial, xunto cas dotacións 
urbanísticas básicas: transformación dos núcleos rurais de costa, vinculación dos dotacións e 

lados dentro do territorio, 
onde se implanten os usos non residenciais  e os equipamentos de índole municipal. 

O recoñecemento da complexidade urbanística sobrevida nos núcleos rurais da Costa: Arnados e Pedra 
económica rural cara unha  estrutura urbana vencellada ás 

vivendas de segunda residencia e ao turismo, coa necesidade implícita de reformular a súa estrutura 
 

económica da proposta, cunha estratexia de xestión que ligue os aproveitamentos 
urbanísticos ás respostas e desequilibrios dotacionais que xera. (aproveitamento tipo e os SX adscritos) 

 A ESTIMACIÓN 

Nesta marco fraguado, intégranse as solicitudes que non menoscaban o modelo de ordenación territorial convido 

marco legal, de asentamentos non recollidos no PXOM en ningunha 
clasificación de solo. (se seguen o modelo de asentamento identificado no PXOM) 

O axuste dos usos rústicos reais, a potencialidade do solo e a súa categoría de solo rústico. (cambios 

A revisión da consolidación, e polo tanto a capacidade residencial dos núcleos, en función da 
incorporación das parcelas lindeiras sobre viarios estruturantes seguindo crecemento demográfico 
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� A revisión das solicitudes de inclusión en solo urbano se cumpren o establecido na LOUG.

� O estudio do fondo edificatorio e alturas da edificación nos quinteiros de solo urbano da Vila de 
Carballo, cuantificando o fora de ordenación por altura.

� A corrección dos erros puntuais e d

5.1.4. CRITERIOS PARA

No entanto, son de difícil integración técnica na proposta de ordenación territorial contida no documento de 
aprobación inicial as suxestións que:

� Están fora da legalidade. (LOUG)

� Están fora do ámbito competencial do PXOM. ( lexislación sectorial)

� Propoñen obviar requisitos do planeamento establecidos pola lexislación. (indicadores de complexidade 
urbanística SNR, sostenibilidade, horizontes poboacionais excesivos...)

� Non se adaptan o modelo existente e non propoñen un modelo alternativo.

� Non sendo excepcionais, a súa aplicación masiva suporía un modelo de ordenación non sustentable.

� Fomentan o desequilibrio territorial (novos desenvolvementos non articulados pola estrutura xeral e 
orgánica).  

5.2. CRITERIOS DE ESTIMACIÓN
CAPACIDADE RESIDENCIAL

A maioría de alegacións presentadas solicitan a incorporación de nov
urbanístico do termo municipal por licenza directa
poboacional previsto no PXOM, sobre todo 

Este posible incremento sería un tema delicado 
da incidencia das solicitudes presentadas sobre a capacidade do PXOM 
designar os criterios de aceptación das mesmas.

Para cuantificar o aumento de poboación previsible
súa solicitude dentro dunha clasificación que lle permita edificar e polo tanto aumentar a capacidade residencial 
do PXOM. Deste xeito unha vez supervisadas a
valorar o posterior incremento no número de 

Sobre este preanálise, desenvólvense as comisións informativas estudando cada caso dun xeito individual, 
mirando os antecedentes administrativos, os criterios xerais de resolución propostos e os casos persoais, d
lugar á posterior proposta de resolución.

5.2.1. SOLICITUDES DE

Das alegacións presentadas, tendo en conta os 
clasificación de solo. Destas, 1.474
proporcionalmente o número de vivendas.

Para analizar as peticións de nova inclusión 
localización dentro do núcleo solicitado

- Rango 1: Solicitudes dentro do modelo de asentamento e 
parcelas lindeiras a solo de núcleo rural situadas sobre viarios 

- Rango 2: Solicitudes dentro do modelo de a
criterios iniciais, sendo parcelas lindeiras a solo de núcleo rural situadas sobre viarios non estruturantes.
verde claro 

- Rango 3: Solicitudes que están sen dúbida fora dos criterios de delim
dos mesmos, sendo parcelas sen fronte a vía pública ou incluídas nas actuacións integrais.
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des de inclusión en solo urbano se cumpren o establecido na LOUG.

O estudio do fondo edificatorio e alturas da edificación nos quinteiros de solo urbano da Vila de 
Carballo, cuantificando o fora de ordenación por altura. 

A corrección dos erros puntuais e de interpretación cartográfica. 

PARA A DESESTIMACIÓN DAS ALEGACIÓNS 

No entanto, son de difícil integración técnica na proposta de ordenación territorial contida no documento de 
aprobación inicial as suxestións que: 

Están fora da legalidade. (LOUG) 

Están fora do ámbito competencial do PXOM. ( lexislación sectorial) 

Propoñen obviar requisitos do planeamento establecidos pola lexislación. (indicadores de complexidade 
urbanística SNR, sostenibilidade, horizontes poboacionais excesivos...) 

n o modelo existente e non propoñen un modelo alternativo. 

Non sendo excepcionais, a súa aplicación masiva suporía un modelo de ordenación non sustentable.

Fomentan o desequilibrio territorial (novos desenvolvementos non articulados pola estrutura xeral e 

ESTIMACIÓN DAS ALEGACIÓNS CON INCIDENCIA
RESIDENCIAL DO PXOM  

maioría de alegacións presentadas solicitan a incorporación de novas parcelas
por licenza directa, denotando nun primeiro análise un aumento 

sobre todo coa incorporación das parcelas lindeiras aos núcleos rurais. 

un tema delicado a tratar coa administración autonómica, polo que a
incidencia das solicitudes presentadas sobre a capacidade do PXOM é vital como punto de partida 

designar os criterios de aceptación das mesmas. 

cuantificar o aumento de poboación previsible, o equipo redactor analizou as parcelas afectadas segundo a 
solicitude dentro dunha clasificación que lle permita edificar e polo tanto aumentar a capacidade residencial 

unha vez supervisadas as peticións cidadáns clasifícanse asignándolle 
número de vivendas. 

Sobre este preanálise, desenvólvense as comisións informativas estudando cada caso dun xeito individual, 
mirando os antecedentes administrativos, os criterios xerais de resolución propostos e os casos persoais, d
lugar á posterior proposta de resolución. 

DE INCLUSIÓN EN SOLO DE NÚCLEO RURAL 

, tendo en conta os rexistros con parcela, 1.798 das peticións son de cambio de
74 son para incorporar as mesmas en solo de núcleo rural

proporcionalmente o número de vivendas. 

ara analizar as peticións de nova inclusión fíxose unha clasificación por rangos das parcelas segundo a súa
dentro do núcleo solicitado sendo estes os seguintes: 

Solicitudes dentro do modelo de asentamento e criterios iniciais propostos n
parcelas lindeiras a solo de núcleo rural situadas sobre viarios estruturantes. Cor verde 

Solicitudes dentro do modelo de asentamento proposto pero cunha interpretación subxectiva dos 
, sendo parcelas lindeiras a solo de núcleo rural situadas sobre viarios non estruturantes.

Solicitudes que están sen dúbida fora dos criterios de delimitación iniciais e 
sen fronte a vía pública ou incluídas nas actuacións integrais.

CONCELLO DE CARBALLO 

INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO 

 26 

des de inclusión en solo urbano se cumpren o establecido na LOUG. 

O estudio do fondo edificatorio e alturas da edificación nos quinteiros de solo urbano da Vila de 

No entanto, son de difícil integración técnica na proposta de ordenación territorial contida no documento de 

Propoñen obviar requisitos do planeamento establecidos pola lexislación. (indicadores de complexidade 

Non sendo excepcionais, a súa aplicación masiva suporía un modelo de ordenación non sustentable. 

Fomentan o desequilibrio territorial (novos desenvolvementos non articulados pola estrutura xeral e 

INCIDENCIA SOBRE A 

as parcelas ao desenvolvemento 
un aumento no horizonte 

coa incorporación das parcelas lindeiras aos núcleos rurais.  

, polo que a cuantificación 
como punto de partida para 

as afectadas segundo a 
solicitude dentro dunha clasificación que lle permita edificar e polo tanto aumentar a capacidade residencial 

asignándolle rangos para poder 

Sobre este preanálise, desenvólvense as comisións informativas estudando cada caso dun xeito individual, 
mirando os antecedentes administrativos, os criterios xerais de resolución propostos e os casos persoais, dando 

das peticións son de cambio de 
o rural incrementándose 

unha clasificación por rangos das parcelas segundo a súa 

propostos no documento, sendo 
Cor verde escuro 

sentamento proposto pero cunha interpretación subxectiva dos 
, sendo parcelas lindeiras a solo de núcleo rural situadas sobre viarios non estruturantes. Cor 

e implicarían un cambio 
sen fronte a vía pública ou incluídas nas actuacións integrais. Cor laranxa 



PLAN XERAL DE ORDENACIO

- Rango 4 : Solicitudes que se entenden coma improcedentes por no
non lindeiras ao solo de núcleo rural.

A continuación, unha vez coñecidos
por medio do programa GV-SIG asignando atributos as mesmas,

Fonte Propia: Plano de análise das alegacións

 

No debuxo aprécianse os rangos asociados a cada parcela
documento de A.I, as NNSS e o PXOM do 2003
estimación ou desestimación. 

Os rangos cuantificados sobre as par
e admisible dentro do modelo de ordenación territorial do con
cuantificáronse inicialmente os seguintes datos: 

- Rango 1, 503 parcelas 

- Rango 2, 309 parcelas 

- Rango 3, 110 parcelas 

- Rango 4, 552 parcelas 

5.2.2. SOLICITUDES DE

O PXOM clasifica un único solo urbano, A vila de Carballo, recollendo as parcelas que 
artigos 11 e 12.a) da LOUGA.  

Aínda así existen parcelas, contidas en anteriores desenvolvementos que o PXOM en redacción desestimou, que 
poden cumprir na actualidade as condicións de solo urbano.

Das alegacións presentadas, 184 son
solo urbano consolidado. Estas peticións afectan a parcelas situadas en solo rústico lindeiras ao solo urbano con 
distintas ordenanzas de aplicación, incrementándose o número de vivendas ne
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que se entenden coma improcedentes por non cumprir cós requisitos legais, parcelas 
deiras ao solo de núcleo rural. Cor vermella 

, unha vez coñecidos os criterios establecidos por rangos, califícanse as parcelas e
asignando atributos as mesmas, sendo a súa saída gráfica a seguinte: 

Fonte Propia: Plano de análise das alegacións 

No debuxo aprécianse os rangos asociados a cada parcela, así como as delimitacións do núcleos contidas no 
ocumento de A.I, as NNSS e o PXOM do 2003, decidindo despois segundo os criterios estipulados a súa

Os rangos cuantificados sobre as parcelas amosan os seguintes datos, entendemos que a aceptación do rango 1 
e admisible dentro do modelo de ordenación territorial do concello de Carballo (M.O.T)

os seguintes datos:  

DE INCLUSIÓN EN SOLO URBANO 

O PXOM clasifica un único solo urbano, A vila de Carballo, recollendo as parcelas que 

Aínda así existen parcelas, contidas en anteriores desenvolvementos que o PXOM en redacción desestimou, que 
poden cumprir na actualidade as condicións de solo urbano. 

son peticións de cambio da clasificación de solo para incorporar as mesmas en 
solo urbano consolidado. Estas peticións afectan a parcelas situadas en solo rústico lindeiras ao solo urbano con 
distintas ordenanzas de aplicación, incrementándose o número de vivendas nesta clase de solo.
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n cumprir cós requisitos legais, parcelas 

califícanse as parcelas e cuantifícanse 
a súa saída gráfica a seguinte:  

acións do núcleos contidas no 
, decidindo despois segundo os criterios estipulados a súa 

celas amosan os seguintes datos, entendemos que a aceptación do rango 1 
cello de Carballo (M.O.T) Con estes rangos  

O PXOM clasifica un único solo urbano, A vila de Carballo, recollendo as parcelas que a priori cumpren cos 

Aínda así existen parcelas, contidas en anteriores desenvolvementos que o PXOM en redacción desestimou, que 

ns de cambio da clasificación de solo para incorporar as mesmas en 
solo urbano consolidado. Estas peticións afectan a parcelas situadas en solo rústico lindeiras ao solo urbano con 

sta clase de solo. 
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Analizase inicialmente as parcelas afectadas segundo a súa localización na trama e existencia de servizos, 
diferenciando as mesmas por rangos.

- Rango 1: Solicitudes dentro do modelo de asentamento e criterios iniciais propostos no documen
parcelas lindeiras a solo urbano consolidado situadas sobre viarios estruturantes e con todos ou algúns dos 
servizos urbanísticos.Cor verde escuro

- Rango 2: Solicitudes dentro do modelo de asentamento proposto pero cunha interpretación subxectiva 
criterios iniciais, sendo parcelas lindeiras a solo urbano consolidado situadas sobre viarios non estruturantes 
e/ou sen servizos urbanísticos. Cor verde claro

- Rango 3: Solicitudes que están sen dúbida fora dos criterios de delimitación iniciais e impl
dos mesmos. Parcelas non lindeiras. Cor laranxa

- Rango 4: Parcelas incluídas en áreas de desenvolvemento (SUNC, AI, SUD ) que solicitan a súa inclusión 
en solo urbano.Cor vermello 

A continuación, unha vez coñecidos os criterios establecido
por medio do programa GV-SIG asignando atributos as mesmas, sendo a súa saída gráfica a seguinte: 

Fonte Propia: Plano de análise das alegacións

 

Con estes rangos  cuantificáronse inicialmente 

- Rango 1, 36 parcelas 

- Rango 2, 28 parcelas 

- Rango 3, 34 parcelas 

- Rango 4, 86 parcelas 

5.2.3. DELIMITACIÓN DE

A memoria de Asentamento Poboacional do PXOM identifica as estruturas do
termo municipal diferenciando entre 
do centro e os asentamentos con maior valor agrario do sur e oeste.

Conforme a análise do modelo de asentamento poboacional característico do concello de Carballo, pódense 
establecer uns parámetros mínimos comúns para a definición de asentamento tradicional. Asemade:

- Singularizado, identificable e diferenciado administrativamente

- Inclusión en planeamentos anteriores

- Número de edificacións: Conforme a realidade territorial de Carballo establecese como límite, para a 
discriminación da existencia dun asentamento baseado na existencia de relacións comunitarias entre o 
home e o territorio, a existencia de ao menos catro (4) vi
solo de núcleo rural histórico-
oficiais, cunha estrutura histórico
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as parcelas afectadas segundo a súa localización na trama e existencia de servizos, 
diferenciando as mesmas por rangos. 

: Solicitudes dentro do modelo de asentamento e criterios iniciais propostos no documen
parcelas lindeiras a solo urbano consolidado situadas sobre viarios estruturantes e con todos ou algúns dos 
servizos urbanísticos.Cor verde escuro 

: Solicitudes dentro do modelo de asentamento proposto pero cunha interpretación subxectiva 
criterios iniciais, sendo parcelas lindeiras a solo urbano consolidado situadas sobre viarios non estruturantes 
e/ou sen servizos urbanísticos. Cor verde claro 

: Solicitudes que están sen dúbida fora dos criterios de delimitación iniciais e impl
dos mesmos. Parcelas non lindeiras. Cor laranxa 

Parcelas incluídas en áreas de desenvolvemento (SUNC, AI, SUD ) que solicitan a súa inclusión 

continuación, unha vez coñecidos os criterios establecidos por rangos, califícanse as parcelas e cuantifícanse 
SIG asignando atributos as mesmas, sendo a súa saída gráfica a seguinte: 

Fonte Propia: Plano de análise das alegacións 

inicialmente os seguintes datos:  

DE NOVOS ASENTAMENTOS 

oboacional do PXOM identifica as estruturas dos asentamentos 
ciando entre os asentamentos da costa, os asentamentos de complexidade urbanística 

do centro e os asentamentos con maior valor agrario do sur e oeste. 

Conforme a análise do modelo de asentamento poboacional característico do concello de Carballo, pódense 
stablecer uns parámetros mínimos comúns para a definición de asentamento tradicional. Asemade:

, identificable e diferenciado administrativamente 

Inclusión en planeamentos anteriores e cumprimento das consolidacións establecidas pola LOUG

Conforme a realidade territorial de Carballo establecese como límite, para a 
discriminación da existencia dun asentamento baseado na existencia de relacións comunitarias entre o 
home e o territorio, a existencia de ao menos catro (4) vivendas. No entanto, o planeamento delimita como 

-tradicional (SNR-HT), asentamentos recoñecidos nos censos e padróns 
oficiais, cunha estrutura histórico-tradicional -propia das casais/lugares- e existan espazos vinculados a vi
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as parcelas afectadas segundo a súa localización na trama e existencia de servizos, 

: Solicitudes dentro do modelo de asentamento e criterios iniciais propostos no documento, sendo 
parcelas lindeiras a solo urbano consolidado situadas sobre viarios estruturantes e con todos ou algúns dos 

: Solicitudes dentro do modelo de asentamento proposto pero cunha interpretación subxectiva dos 
criterios iniciais, sendo parcelas lindeiras a solo urbano consolidado situadas sobre viarios non estruturantes 

: Solicitudes que están sen dúbida fora dos criterios de delimitación iniciais e implicarían un cambio 

Parcelas incluídas en áreas de desenvolvemento (SUNC, AI, SUD ) que solicitan a súa inclusión 

s por rangos, califícanse as parcelas e cuantifícanse 
SIG asignando atributos as mesmas, sendo a súa saída gráfica a seguinte:  

s asentamentos existentes no 
da costa, os asentamentos de complexidade urbanística 

Conforme a análise do modelo de asentamento poboacional característico do concello de Carballo, pódense 
stablecer uns parámetros mínimos comúns para a definición de asentamento tradicional. Asemade: 

e cumprimento das consolidacións establecidas pola LOUG 

Conforme a realidade territorial de Carballo establecese como límite, para a 
discriminación da existencia dun asentamento baseado na existencia de relacións comunitarias entre o 

vendas. No entanto, o planeamento delimita como 
HT), asentamentos recoñecidos nos censos e padróns 

e existan espazos vinculados a vida 
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comunitaria ou polo menos 3 vivendas agrupadas cunha densidade significativa (4 viv/Ha). 
conta que non se pode tomar coma referencia o PXOM do 2003 pola súa suspensión sendo o referente as 
normas subsidiarias municipais.

- Densidade de vivendas: Conforme a realidade territorial de Carballo establecese como límite, para a 
discriminación da existencia dun asentamento baseado na existencia de relacións comunitarias entre o 
home e o territorio en función do grao de proximidade das vivendas unh

A aceptación da existencia dos asentamentos
comisión informativa toma como punto de partida 
poboacional do PXOM. Neste tomo establece os 
tradicional. Estes parámetros aplícanse
os cumpran. 

5.2.4. OS NOVOS DESENVOLVEMENTOS

As peticións de novos desenvolvementos
territorial polo que é necesario analizalas individualmente dentro do contexto xeral do PXOM. 
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comunitaria ou polo menos 3 vivendas agrupadas cunha densidade significativa (4 viv/Ha). 
conta que non se pode tomar coma referencia o PXOM do 2003 pola súa suspensión sendo o referente as 
normas subsidiarias municipais. 

Conforme a realidade territorial de Carballo establecese como límite, para a 
discriminación da existencia dun asentamento baseado na existencia de relacións comunitarias entre o 
home e o territorio en función do grao de proximidade das vivendas unha densidade superior a 2,5

asentamentos identificados implicaría a ampliación da capacidade residencial
toma como punto de partida a definición de asentamento contido no tomo de asentamento 

establece os parámetros mínimos comúns para a definición dun
Estes parámetros aplícanse, dun xeito xeral, aos asentamentos solicitados aceptándose 

DESENVOLVEMENTOS 

de novos desenvolvementos son mínimas non influíndo en exceso no 
territorial polo que é necesario analizalas individualmente dentro do contexto xeral do PXOM. 
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comunitaria ou polo menos 3 vivendas agrupadas cunha densidade significativa (4 viv/Ha). Temos que ter en 
conta que non se pode tomar coma referencia o PXOM do 2003 pola súa suspensión sendo o referente as 

Conforme a realidade territorial de Carballo establecese como límite, para a 
discriminación da existencia dun asentamento baseado na existencia de relacións comunitarias entre o 

a densidade superior a 2,5 viv/Ha. 

da capacidade residencial. A 
o tomo de asentamento 

imos comúns para a definición dun asentamento 
aos asentamentos solicitados aceptándose aqueles que 

son mínimas non influíndo en exceso no modelo de ordenación 
territorial polo que é necesario analizalas individualmente dentro do contexto xeral do PXOM.  
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6. FASE 4ª PROPOSTA DE

6.1. INFORME PREVIO DE

O 20 de maio de 2013 preséntase un primeiro informe de alegacións
o desenvolvemento do proceso levado a cabo coa exposición pública do PXOM, e clasificar as alegacións 
presentadas no rexistro municipal polos di
iniciais que dan resposta as distintas peticións
polo plan. 

Partindo da base de que a meirande parte d
edificables de licenza directa, sobre todo no solo de núcleo rural, o
contidos das alegacións por rangos, analizando o incremento da capacidade residencial do P
para a aprobación definitiva e estimando unha previsión de crecemento na capacidade residencial a
parte da Consellería competente na materia

6.2. AS COMISIÓNS INFORMATIVAS

Dende o mes de Xullo do 2013, realízanse na casa do Concello 
Rural CIUMR presididas polo Sr. Alcalde D. Evencio Ferrer
alegacións presentadas ao mesmo por parte dos distintos grupos políticos.

A parte do equipo redactor e dos técn

- Dª Milagros Lantes Seara (BNG)

- D. Luís María Lamas Álvarez (BNG)

- D. Marcos José Trigo Facal (BNG)

- D. Alberto Sueiro Pastoriza (PP)

- D. Juan Carlos Castro Pombo (PP)

- D. Manuel Andrade Cristóbal (T

- D. José Antonio Viña Patiño (PSdG

 

As comisións inícianse dende o mes de Xullo
sesións repartidas no seguinte calendario:

- XULLO: 3/10/18/23/30 

- AGOSTO: 20/28 

- SETEMBRO: 3/6/10/12/16/18/23/25

- OUTUBRO: 3/4/9/10/16/17/23/24/30/31

- NOVEMBRO: 7/13/14/20 

Nestas comisións, analízanse e resólvense individualmente as alegacións de forma consensuada, baseándose
no informe previo de alegacións redactado polo equipo redactor no mes de Maio. As det
manifestacións expostas en ditas comisións son recollidas nas actas de cada sesión, actas que incorpóranse ao 
presente documento no Anexo 2, e que serven de base para a realización da proposta de resolución de 
alegacións. 

6.3. PROPOSTA DE RESOLUCI

A proposta de resolución das alegacións é a recollida nas actas das comisións informativas, CIUMR, realizadas 
nos derradeiros meses na casa do Concello.

Das 1.939 alegacións presentadas, r
resposta na fase de notificación, aínda que foron analizadas dentro do seu contexto xeral
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 INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO

DE RESOLUCIÓN DAS ALEGACIÓNS DECEMBRO

DE ALEGACIÓNS 

ntase un primeiro informe de alegacións realizado polo equipo redactor
o desenvolvemento do proceso levado a cabo coa exposición pública do PXOM, e clasificar as alegacións 

tro municipal polos distintos veciños e organizacións. Este informe
an resposta as distintas peticións veciñais dentro do modelo de ordenación territorial desenvolvido 

Partindo da base de que a meirande parte das alegacións recibidas baséanse no aumento de parcelas 
edificables de licenza directa, sobre todo no solo de núcleo rural, o informe previo clasificaba os distintos 
contidos das alegacións por rangos, analizando o incremento da capacidade residencial do P
para a aprobación definitiva e estimando unha previsión de crecemento na capacidade residencial a
parte da Consellería competente na materia 

INFORMATIVAS 

Dende o mes de Xullo do 2013, realízanse na casa do Concello as comisións informativas de Urbanismo e Medio 
presididas polo Sr. Alcalde D. Evencio Ferrero Rodríguez para o estudio do PXOM e das 

alegacións presentadas ao mesmo por parte dos distintos grupos políticos. 

A parte do equipo redactor e dos técnicos municipais, asisten as comisións os seguintes membros:

Dª Milagros Lantes Seara (BNG) 

D. Luís María Lamas Álvarez (BNG) 

D. Marcos José Trigo Facal (BNG) 

D. Alberto Sueiro Pastoriza (PP),  

D. Juan Carlos Castro Pombo (PP) 

D. Manuel Andrade Cristóbal (TEGA) 

D. José Antonio Viña Patiño (PSdG-PSOE) 

dende o mes de Xullo do 2013, rematando o 20 de Novembro, realizándose un total de 29 
sesións repartidas no seguinte calendario: 

18/23/25 

OUTUBRO: 3/4/9/10/16/17/23/24/30/31 

Nestas comisións, analízanse e resólvense individualmente as alegacións de forma consensuada, baseándose
no informe previo de alegacións redactado polo equipo redactor no mes de Maio. As det
manifestacións expostas en ditas comisións son recollidas nas actas de cada sesión, actas que incorpóranse ao 

, e que serven de base para a realización da proposta de resolución de 

RESOLUCIÓN 

A proposta de resolución das alegacións é a recollida nas actas das comisións informativas, CIUMR, realizadas 
nos derradeiros meses na casa do Concello. 

alegacións presentadas, recibíronse 22 alegacións fora de prazo, ditas alegacións non 
aínda que foron analizadas dentro do seu contexto xeral. 
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DECEMBRO 2014 

realizado polo equipo redactor para recoller 
o desenvolvemento do proceso levado a cabo coa exposición pública do PXOM, e clasificar as alegacións 

stintos veciños e organizacións. Este informe define uns criterios 
dentro do modelo de ordenación territorial desenvolvido 

no aumento de parcelas 
informe previo clasificaba os distintos 

contidos das alegacións por rangos, analizando o incremento da capacidade residencial do PXOM, peza clave 
para a aprobación definitiva e estimando unha previsión de crecemento na capacidade residencial a valorar por 

as comisións informativas de Urbanismo e Medio 
o Rodríguez para o estudio do PXOM e das 

icos municipais, asisten as comisións os seguintes membros: 

, realizándose un total de 29 

Nestas comisións, analízanse e resólvense individualmente as alegacións de forma consensuada, baseándose 
no informe previo de alegacións redactado polo equipo redactor no mes de Maio. As determinacións e 
manifestacións expostas en ditas comisións son recollidas nas actas de cada sesión, actas que incorpóranse ao 

, e que serven de base para a realización da proposta de resolución de 

A proposta de resolución das alegacións é a recollida nas actas das comisións informativas, CIUMR, realizadas 

alegacións fora de prazo, ditas alegacións non obterán 
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O PXOM de Carballo contou con 1.93
contidos que recollen 3.022 rexistros ou parcelas.

Se estima aceptada en su totalidade a alegación que conta con todos os seus contidos favorables

O resultado da proposta de resolución das 
informe, é a seguinte: 

� 546 alegacións estimadas 

� 912 alegacións desestimadas

� 481 alegacións parcialmente estimadas

No Anexo 1 presentase a proposta de resolución das alegacións ordenadas polo número de rexistro de entrada
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O PXOM de Carballo contou con 1.939 alegacións presentadas por 2.494 alegantes e divididas en 2.13
rexistros ou parcelas. 

aceptada en su totalidade a alegación que conta con todos os seus contidos favorables

O resultado da proposta de resolución das 1.939 alegacións recibidas ao PXOM, á presentación do presente 

 

esestimadas 

lmente estimadas 

No Anexo 1 presentase a proposta de resolución das alegacións ordenadas polo número de rexistro de entrada
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alegantes e divididas en 2.138 

aceptada en su totalidade a alegación que conta con todos os seus contidos favorables 

, á presentación do presente 

No Anexo 1 presentase a proposta de resolución das alegacións ordenadas polo número de rexistro de entrada. 
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7. FASE 5ª PROPOSTA DE

O 2 de febreiro de 2015 o Pleno do Concello de Carballo aprobou provisionalmente o Plan Xeral de Ordena
Municipal (PXOM), conforme ao artigo 85.7 da Lei 9/2002, de 30 de decembre, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia (LOUG).

Dito documento foi remitido a la Consellería solicitando a súa aprobación definitiva.

O 2 de xullo de 2015, a Consellería dito a “Orde do 2 de xullo de 2015 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral 
de Ordenación Municipal do Concello de Carballo” (en diante Orde), no que se denegaba a aprobación definitiva 
do PXOM, e se establecía a necesidade de redactar
deficiencias sinaladas na propia Orde.

Como consecuencia do anterior, procedeuse a modificar o PXOM nos aspectos sinalados na Orde, os cales 
detállanse no Anexo VIII da Memoria Xustificativa dos seus Fins
súa correcta incorporación. 

Unha vez efectuadas as modificacións citadas, procedeuse a analizar cales afectaban a parcelas que foron 
obxecto de alegación (no período de exposición pública do PXOM), co fin de de
da incorporación das determinacións esixidas pola Orden, modificábase o sentido da resolución das mesmas.

Do análise anterior obtívose que as modificacións 
levan consigo o cambio do sentido da resolución de 
alegacións, na primeira proposta de resolución de decembro
aplicación da “Orde do 2 de xullo de 2015 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do 
Concello de Carballo”, proponse a súa desestimación.

 

O resultado da proposta de resolución das 
informe, é a seguinte: 

� 463 alegacións estimadas 

� 952 alegacións desestimadas

� 524 alegacións parcialmente estimadas

 

No Anexo 3 presentase a proposta de resolución das alegacións 
de rexistro de entrada. 
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DE RESOLUCIÓN DAS ALEGACIÓNS SETEMBRO

O 2 de febreiro de 2015 o Pleno do Concello de Carballo aprobou provisionalmente o Plan Xeral de Ordena
Municipal (PXOM), conforme ao artigo 85.7 da Lei 9/2002, de 30 de decembre, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia (LOUG). 

Dito documento foi remitido a la Consellería solicitando a súa aprobación definitiva. 

2015, a Consellería dito a “Orde do 2 de xullo de 2015 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral 
de Ordenación Municipal do Concello de Carballo” (en diante Orde), no que se denegaba a aprobación definitiva 
do PXOM, e se establecía a necesidade de redactar os documentos modificados precisos para emendar as 
deficiencias sinaladas na propia Orde. 

Como consecuencia do anterior, procedeuse a modificar o PXOM nos aspectos sinalados na Orde, os cales 
detállanse no Anexo VIII da Memoria Xustificativa dos seus Fins e Obxectivos do PXOM, co fin de xustificar a 

Unha vez efectuadas as modificacións citadas, procedeuse a analizar cales afectaban a parcelas que foron 
obxecto de alegación (no período de exposición pública do PXOM), co fin de determinar se, como consecuencia 
da incorporación das determinacións esixidas pola Orden, modificábase o sentido da resolución das mesmas.

Do análise anterior obtívose que as modificacións derivadas da incorporación das determinacións da Orden, 
o cambio do sentido da resolución de 117 alegacións, que afectan a 136 parcelas. Estas 

alegacións, na primeira proposta de resolución de decembro de 2014 foron estimadas, pero finalmente
aplicación da “Orde do 2 de xullo de 2015 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do 
Concello de Carballo”, proponse a súa desestimación. 

O resultado da proposta de resolución das 1.939 alegacións recibidas ao PXOM, á pres

 

alegacións desestimadas 

alegacións parcialmente estimadas 

No Anexo 3 presentase a proposta de resolución das alegacións afectadas pola Orde, ordenadas polo número 

A Coruña, setembro do 2015 

 

Ado: O arquitecto director do PXOM 

 

 

 

 

 

Álvaro Fernández Carballada 
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SETEMBRO 2015 

O 2 de febreiro de 2015 o Pleno do Concello de Carballo aprobou provisionalmente o Plan Xeral de Ordenación 
Municipal (PXOM), conforme ao artigo 85.7 da Lei 9/2002, de 30 de decembre, de ordenación urbanística e 

2015, a Consellería dito a “Orde do 2 de xullo de 2015 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral 
de Ordenación Municipal do Concello de Carballo” (en diante Orde), no que se denegaba a aprobación definitiva 

os documentos modificados precisos para emendar as 

Como consecuencia do anterior, procedeuse a modificar o PXOM nos aspectos sinalados na Orde, os cales 
e Obxectivos do PXOM, co fin de xustificar a 

Unha vez efectuadas as modificacións citadas, procedeuse a analizar cales afectaban a parcelas que foron 
terminar se, como consecuencia 

da incorporación das determinacións esixidas pola Orden, modificábase o sentido da resolución das mesmas. 

derivadas da incorporación das determinacións da Orden, 
alegacións, que afectan a 136 parcelas. Estas 
de 2014 foron estimadas, pero finalmente, pola 

aplicación da “Orde do 2 de xullo de 2015 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do 

recibidas ao PXOM, á presentación do presente 

ordenadas polo número 
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ANEXO 1. LISTADO PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DAS ALEGACIÓNS

CONCELLO DE CARBALLO 

INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO 
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ANEXO 1: PROPOSTA DE RESOLUCIÓN ÁS ALEGACIÓNS - PXOM DE CARBALLO

Decembro 2014

Nº Rexistro: 1009

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1039601NH3813N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1011

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09800074 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1025

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23300228 Desestimada

15019A23300229 Desestimada

15019A23300230 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1026

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000371 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1036

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2402101NH3820S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1037

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13000376 Parcialmente estimada

15019A13000622 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1040

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07200124 Estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07200090 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1041

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8848607NH2784N Estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07200124 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1056

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7176710NH2877N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1057

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002402700NH29C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 04/10/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1065

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12000002 Desestimada

15019A12000139 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1120

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05500157 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Página 2 de 291



Nº Rexistro: 1157

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3230401NH3833S Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11200069 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1161

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0615801NH3801N Parcialmente estimada

15019A13500028 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1167

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4354904NH2845N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1189

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09600094 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 12143

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000300500NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1223

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07700173 Desestimada

15019A07700175 Desestimada

15019A07700176 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1226

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02800137 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 1235

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04500052 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1241

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11800268 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1243

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01200014 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1265

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6080202NH2768S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1293

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6226503NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1294

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100315 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1298

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2501412NH3820S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/06/2013 e 23/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1302

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15500106 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1303

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19400293 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1304

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6226514NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1305

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06700136 Parcialmente estimada

15019A06700137 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1306

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06700124 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1307

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7275416NH2877N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1308

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100200NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 13129

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7721117NH2972S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1315

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2404108NH3820S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1316

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2303604NH3820S Desestimada

2303615NH3820S Desestimada

2404101NH3820S Desestimada

2404102NH3820S Desestimada

2404103NH3820S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1317

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3631810NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 28/08/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1318

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200465 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1324

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12400140 Estimada

15019A12400141 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 13276

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08500290 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 13290

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09000356 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 13371

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3165305NH2836N Desestimada

3165306NH2836N Desestimada

3165307NH2836N Desestimada

3165309NH2836N Desestimada

3165324NH2836N Desestimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000900500NH28E Desestimada

15019A02500705 Desestimada

15019A02500706 Desestimada

3165303NH2836N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1338

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400187 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1341

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21000042 Parcialmente estimada

15019A21000043 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/06/2013 e 03/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1343

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4725203NH2942N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1352

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08900274 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 1355

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10400207 Estimada

15019A10400272 Desestimada

15019A10400273 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1356

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08900273 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1357

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001903700NH28D Desestimada

002001200NH28D Desestimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07400005 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1358

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07400055 Desestimada

15019A07400061 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1359

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12400188 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1360

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12400237 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1362

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23500223 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 14/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1364

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100116 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1372

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100421 Estimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100421 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1410

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001001100NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1411

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06505002 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1412

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6977403NH2877N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1413

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300105 Parcialmente estimada

15019A08300106 Parcialmente estimada

15019A08300107 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 28/08/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1414

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4382001NH2848S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1415

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000700600NH38A Desestimada

15019A12300089 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 14251

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200061 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1452

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12100184 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1456

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1465

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100103 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1466

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900421 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1467

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100615 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1468

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100117 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1469

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5520221NH2851N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1470

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100566 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1471

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08900272 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1472

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5038301NH2853N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1473

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08900111 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1474

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08900271 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1486

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23900298 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1507

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4725205NH2942N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 06/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1508

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001300900NH27F Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 03/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1509

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10600009 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1511

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10800004 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1521

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000190 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1522

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06800005 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 1523

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08010190 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1524

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08500097 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1526

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300263 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1528

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001001500NH28B Parcialmente estimada

001002700NH28B Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1529

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08500317 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/07/2013, 30/07/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1531

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6685607NH2768N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1555

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13100010 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1556

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24300211 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1557

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08200084 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1566

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03800135 Desestimada

15019A03800136 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1572

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05800080 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1576

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9260980NH2895N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1595

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8415608NH2981S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1596

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000225 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1598

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5450305NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1599

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000117 Desestimada

15019A15000399 Desestimada

15019A15000400 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1601

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23300090 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1614

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6548903NH2864N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1637

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2580705NH3728S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1638

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07400013 Desestimada

15019A07400014 Parcialmente estimada

15019A07400015 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1639

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9228205NH2892N Estimada

9228206NH2892N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1640

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9027904NH2892N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1644

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24300168 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1646

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2825705NH2922S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1647

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2730812NH2923S Estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2730810NH2923S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1648

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400435 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1650

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09800089 Desestimada

15019A09800090 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1652

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3930201NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1654

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5361104NH2756S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1657

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100385 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1667

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7537902NH2873N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/07/2013, 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1691

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07700177 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1693

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000200200NH37E Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1694

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0909707NH3800N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1695

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0909706NH3800N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 1696

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13000501 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1699

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000600500NH27F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1704

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4250510NH2845S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1706

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14300051 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1716

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002300600NH29C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1724

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3931921NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1727

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5792006NH2759S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/07/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1728

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6685609NH2768N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 1729

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23300275 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1730

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05500011 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1731

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23800172 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1733

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400234 Parcialmente estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400234 Estimada

6756405NH2865N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 28/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1759

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07300172 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1762

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12000129 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1763

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12000017 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1764

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002101000NH38C Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1765

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09600255 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1767

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500154 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1776

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3444102NH2834S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1778

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20500054 Desestimada

15019A20500056 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1780

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19400722 Desestimada

15019A19500054 Desestimada

15019A19500265 Desestimada

15019A19500268 Desestimada

15019A19500269 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1781

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14900056 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 1782

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001100800NH27H Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1799

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001000200NH28F Estimada

15019A09500182 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1803

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20700268 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1804

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9132219NH2993S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/09/2013, 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1805

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5695104NH2759S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1806

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100126 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1822

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5442618NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 31/10/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1840

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500757 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1853

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09100012 Estimada

8342202NH2884S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1862

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400299 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1863

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400101 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1865

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00300178 Desestimada

15019A00300179 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1913

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07600072 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1914

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07600070 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1915

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07600071 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1932

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100414 Desestimada

15019A03100418 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1933

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500557 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1953

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7273305NH2877S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1967

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05600184 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 1968

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100900NH29D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 06/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1976

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200487 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 1977

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07300142 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 1990

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000601300NH27F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 1995

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100603 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2001

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4028501NH2942S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2015

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900348 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2016

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900347 Desestimada

15019A06900354 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2017

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000045 Desestimada

15019A08000046 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 2018

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4250509NH2845S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2019

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4250517NH2845S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2041

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9743405NH2894S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2042

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14200175 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2043

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14400069 Desestimada

15019A14400362 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2044

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14400061 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2045

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14400044 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 2046

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000701500NH27H Desestimada

15019A14200236 Desestimada

15019A14200237 Desestimada

15019A14200489 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2047

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14400062 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2050

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14200255 Desestimada

15019A14200256 Desestimada

15019A14200258 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2051

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14200231 Desestimada

15019A14200232 Desestimada

15019A14200233 Desestimada

15019A14200234 Desestimada

15019A14200235 Desestimada

15019A14200238 Desestimada

15019A14200239 Desestimada

15019A14200242 Desestimada

15019A14200243 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2060

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05700064 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2061

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5889404NH2758N Desestimada

5889405NH2758N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2062

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344554NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2063

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12200056 Desestimada

1618201NH3811N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013, 30/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2064

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12300058 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2065

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12200025 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2066

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4950409NH2845S Desestimada

4950410NH2845S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2078

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6920402NH2962S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2108

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23900131 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2109

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100332 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2118

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740301NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2119

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12400137 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2120

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300351 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2121

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300154 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2126

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600016 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2127

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8271704NH2887S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2135

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740302NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2136

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740304NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2137

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001102400NH28D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2138

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740318NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2139

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001102400NH28D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2140

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740318NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2141

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740302NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2142

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740304NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2143

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740318NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2144

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600114 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2145

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001102400NH28D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2146

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740318NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2147

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740302NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2148

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740304NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2149

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740319NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2150

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600118 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2151

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740303NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2155

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09600094 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2179

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1883607NH2818S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2180

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1883606NH2818S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2181

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1883604NH2818S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2182

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1883611NH2818S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2184

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0534801NH3903S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2191

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A22100082 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 2198

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300049 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2199

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24300139 Desestimada

15019A24300140 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2207

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2303606NH3820S Parcialmente estimada

2303607NH3820S Parcialmente estimada

2303608NH3820S Parcialmente estimada

2303609NH3820S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2210

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000803400NH29D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2217

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12700065 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2225

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6179606NH2767N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2226

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5138411NH2853N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 03/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2229

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4129112NH2942S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2238

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09300198 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2240

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13800040 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2249

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23600143 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2250

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5621116NH2852S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2289

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2402102NH3820S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2290

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7176711NH2877N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 2292

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7176717NH2877N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2306

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00600086 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2307

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4028902NH2942S Parcialmente estimada

4028903NH2942S Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002404700NH29C Estimada

002404800NH29C Parcialmente estimada

15019A04000223 Parcialmente estimada

15019A04000224 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2309

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05600119 Estimada

15019A08000071 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2310

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900100 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2317

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000800400NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 06/09/2013, 12/09/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2319

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100621 Desestimada

15019A24100634 Desestimada

15019A24100635 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2320

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500177 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2321

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1139601NH3813N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2322

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10500080 Estimada

15019A21100337 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2324

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01300751 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 03/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2325

Contido: Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8549108NH2884N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2356

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7219102NH2971N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2357

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12000036 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2358

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12000065 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2361

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200391 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2364

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5990804NH2759S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2366

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000201000NH28F Estimada

000201100NH28F Estimada

15019A24100239 Estimada

15019A24100242 Estimada

15019A24100389 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2368

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200390 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2369

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4644512NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2370

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000601100NH28H Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2379

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002001400NH28F Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2407

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300156 Desestimada

15019A02300158 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2408

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24200301 Parcialmente estimada

15019A24200302 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2409

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6082103NH2768S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2410

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05700114 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2411

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5884703NH2758S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2412

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14300269 Desestimada

15019A14300270 Desestimada

15019A14300271 Desestimada

15019A14300272 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2413

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14800027 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2415

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14700097 Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14700156 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2416

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200386 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2417

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11200052 Desestimada

15019A11200053 Desestimada

15019A11200054 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2418

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11200066 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 2451

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900018 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2452

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200481 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2456

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100035 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2457

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5794003NH2759S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2458

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5889401NH2759S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2459

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100223 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2460

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 2461

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4843908NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2462

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4842708NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 06/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2463

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4842707NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 06/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2464

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4842705NH2844S Estimada

4842706NH2844S Estimada

4842707NH2844S Estimada

4842708NH2844S Estimada

4842709NH2844S Estimada

4842710NH2844S Estimada

4842711NH2844S Estimada

4842712NH2844S Estimada

4842713NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2465

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4843905NH2844S Estimada

4843906NH2844S Estimada

4843907NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2466

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7057114NH2875N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2467

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7057115NH2875N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2468

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002301000NH38C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2471

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01300003 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2472

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01300015 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2473

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11200048 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2474

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3931919NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2475

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200500 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2476

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05200081 Parcialmente estimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2477

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4416701NH2841N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2478

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05200077 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2487

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4942303NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2496

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000200500NH28D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2499

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A22100181 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2500

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8708702NH2980N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2509

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01700075 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2510

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001100100NH39C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2511

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05600132 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2512

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000100200NH27F Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2513

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100529 Estimada

15019A24100530 Estimada

15019A24100539 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/07/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2514

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24400445 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2515

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002300300NH28H Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Página 43 de 291



Nº Rexistro: 2532

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9216502NH2991N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2533

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6764421NH2866S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013, 20/08/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2547

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7436003NH2873N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2548

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09000203 Parcialmente estimada

15019A09000356 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2549

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09000117 Estimada

15019A09000118 Estimada

15019A09000119 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2550

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6837702NH2863N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2568

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6987402NH2768N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2569

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900300NH28B Estimada

15019A13900168 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2586

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05500023 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2587

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12100005 Desestimada

15019A12100013 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2592

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300268 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2593

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002401900NH29D Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2594

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6240328NH2864S Estimada

6240345NH2864S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2595

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000803500NH29D Desestimada

001300100NH29D Desestimada

001300200NH29D Desestimada

001300400NH29D Desestimada

001300500NH29D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2600

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12900063 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2602

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1503201NH3810S Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12900042 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2612

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400214 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2613

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400417 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2614

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400417 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2615

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002101200NH28B Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2616

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400417 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 2617

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600208 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2629

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300267 Desestimada

15019A02300268 Estimada

15019A02300269 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/09/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2630

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002402200NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2632

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19100018 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2637

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01200015 Estimada

15019A01200016 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2642

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001401100NH28E Desestimada

001402600NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2643

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300235 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2644

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200458 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 10/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2645

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200457 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013, 10/09/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2646

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09000321 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2648

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3931926NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2649

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2730808NH2922N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2650

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400270 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2651

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400272 Estimada

15019A04400273 Estimada

15019A04400274 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2652

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900100NH29B Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2676

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5859925NH2855N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2677

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10500009 Desestimada

15019A10500010 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2678

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24000078 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2679

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09000110 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2680

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5758010NH2855N Desestimada

5758025NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2684

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01100232 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2685

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1185502NH2818N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2689

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2695

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5547236NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2696

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5990103NH2759S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2697

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5990103NH2759S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2698

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002500300NH28H Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2699

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08700006 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2700

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08700083 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 2701

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5252507NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2702

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200010 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2704

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5983802NH2758S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2714

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01700172 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2718

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20700158 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2720

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002400500NH29D Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2721

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002400300NH29D Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2722

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20800252 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2723

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6345603NH2864N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2742

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21600283 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2744

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000337 Desestimada

15019A04000338 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2745

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100178 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2747

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4437813NH2843N Desestimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4437813NH2843N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2777

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002000800NH28D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2779

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2602301NH3820S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2780

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13000435 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2786

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5357401NH2755N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2789

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21500420 Estimada

6226520NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2790

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21500016 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2793

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4288304NH2848N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2794

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3017505NH2931N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2795

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01300217 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 2798

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1286706NH2818N Parcialmente estimada

1286707NH2818N Parcialmente estimada

1286708NH2818N Desestimada

15019A03500131 Desestimada

15019A03500161 Parcialmente estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1286706NH2818N Desestimada

1286707NH2818N Desestimada

1286708NH2818N Desestimada

15019A03500131 Desestimada

15019A03500161 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2799

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000359 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2802

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21500015 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2803

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400258 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2804

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600035 Estimada

15019A01600063 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2808

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2402103NH3820S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2809

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04700066 Desestimada

15019A11300044 Desestimada

15019A11300045 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2811

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000361 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2812

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3930004NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2813

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3931920NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2814

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2821

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001400200NH29D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2822

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8931907NH2983S Parcialmente estimada

8931908NH2983S Parcialmente estimada

8931909NH2983S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2828

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000354 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2834

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6226535NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2835

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21500017 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2836

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500445 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2838

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001000300NH28F Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2839

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09500186 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2847

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100900NH27H Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 2849

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000037 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2850

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19500044 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2851

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21300038 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2859

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15700086 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2863

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06700131 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2864

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5160112NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2865

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900024 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 2868

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002500100NH28G Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2872

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01900105 Estimada

15019A01900573 Estimada

15019A01900574 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2873

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001600300NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2874

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21800002 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2875

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5351101NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2876

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3930008NH2941S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2877

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3930008NH2941S Desestimada

3930017NH2941S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2878

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5151201NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2887

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200435 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2888

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8446917NH2884S Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200470 Parcialmente estimada

15019A09200471 Parcialmente estimada

15019A09200473 Desestimada

15019A09200474 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2890

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01700081 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2894

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14900047 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2895

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14800197 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Página 59 de 291



Nº Rexistro: 2897

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600020 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 28/08/2013, 13/11/2013 e 20/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2903

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100111 Estimada

15019A14100228 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2906

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01100249 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2908

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1184001NH2818S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2909

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100227 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2911

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5690202NH2759S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2913

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100208 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 2914

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300288 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2915

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300289 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2916

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300287 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2917

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14800197 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/07/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2918

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5794005NH2759S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 12/09/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2919

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15600222 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 2920

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001100300NH27H Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 2921

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5587201NH2758N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2934

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200389 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 10/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2936

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200074 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2937

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08500291 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2938

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002101200NH27H Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2939

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5562203NH2756S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2940

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4647414NH2844N Desestimada

4647415NH2844N Desestimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4647414NH2844N Desestimada

4647415NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2941

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23400050 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2942

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000200300NH37E Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2943

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6226534NH2962N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2944

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200032 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2947

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4028703NH2942S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2951

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4644524NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2953

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400105 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 2954

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000801000NH28B Parcialmente estimada

15019A07800089 Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07800058 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/07/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2960

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20500041 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2961

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20500039 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2962

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15100131 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2963

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400398 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2964

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4840423NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2965

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5990403NH2759S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2972

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2967204NH2826N Estimada

2967207NH2826N Estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500616 Desestimada

15019A02500619 Desestimada

2967206NH2826N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2973

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500432 Desestimada

15019A02500443 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2974

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5541215NH2854S Desestimada

5541216NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2977

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5750905NH2855S Estimada

5750906NH2855S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2979

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0030214NH3902N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2981

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000247 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2982

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000289 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2983

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2986

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000241 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2988

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200262 Desestimada

15019A04200263 Desestimada

15019A04200333 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2989

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200120 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2990

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000100100NH28H Desestimada

15019A23400041 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2991

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6061604NH2766S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013, 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 2992

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000385 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2993

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000394 Parcialmente estimada

15019A15000412 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2995

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11600171 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 2996

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100427 Desestimada

15019A03100428 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 2997

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1027301NH3812N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3001

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0826702NH3802N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3002

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11600121 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 3004

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02600158 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3010

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4382001NH2848S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3012

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400027 Desestimada

15019A04400028 Desestimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400027 Desestimada

15019A04400028 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3013

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400275 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3014

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4949808NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3015

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4949807NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3016

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4949809NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3017

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4949812NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3018

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4949811NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3042

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8749801NH2884N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3045

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500429 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3047

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500656 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3049

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500647 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3050

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01300623 Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6043901NH2864S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013 e 31/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3054

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400100NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3058

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13600106 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3061

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23900133 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3062

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001102800NH28F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3063

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07600023 Desestimada

15019A07600024 Desestimada

15019A07600025 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3064

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A16500001 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3070

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05600142 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 3071

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01300007 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3072

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5244802NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3073

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08200197 Desestimada

5649219NH2854N Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5645311NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013 e 23/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3074

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900019 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3076

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4353401NH2845S Desestimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4353401NH2845S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3077

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08500337 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3078

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7136812NH2873N Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08500321 Parcialmente estimada

15019A08500335 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/07/2013 e 30/07/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3079

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07200152 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3080

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07500013 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3081

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07100107 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3082

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001901500NH28E Desestimada

001901600NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3083

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5448348NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3084

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5645310NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3085

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5645312NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3086

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1185503NH2818N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3087

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01200163 Estimada

15019A01200164 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3088

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001400100NH28F Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3089

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5843704NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3091

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5843705NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3095

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Parcialmente estimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3096

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000201000NH28F Estimada

000201100NH28F Estimada

15019A24100235 Desestimada

15019A24100236 Desestimada

15019A24100237 Desestimada

15019A24100244 Estimada

15019A24100245 Desestimada

15019A24100410 Estimada

15019A24100411 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3099

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5642806NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3103

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04100018 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3109

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300095 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3110

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200375 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3111

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200384 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 10/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3112

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641234NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3113

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8749804NH2884N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3114

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8446903NH2884N Desestimada

8446904NH2884N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3115

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09100011 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3116

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100513 Desestimada

15019A24100514 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013 e 20/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3117

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100525 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3118

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600101 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3119

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600099 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3120

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600116 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3121

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740321NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3123

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200411 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3124

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200411 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3126

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15600220 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3130

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5941320NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3132

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2933102NH3823S Parcialmente estimada

2933112NH3823S Estimada

2933117NH3823S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3136

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23700041 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3137

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000300900NH38C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3138

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10300202 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3139

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5909203NH2850N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3140

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000800100NH27H Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/09/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3144

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4638601NH2844S Desestimada

5039503NH2844S Desestimada

5039504NH2854S Desestimada

5039505NH2854S Desestimada

5039506NH2854S Desestimada

5039509NH2854S Desestimada

5039510NH2854S Desestimada

5039511NH2854S Desestimada

5039512NH2854S Desestimada

5039513NH2854S Desestimada

5039514NH2854S Desestimada

5039515NH2854S Desestimada

5039516NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3145

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000337 Desestimada

15019A04000338 Desestimada

15019A04000349 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3157

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200026 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3158

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5039535NH2853N Estimada

5039536NH2853N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/10/2013 e 03/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3163

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20500039 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3164

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5138423NH2853N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3165

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12100227 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3166

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23300085 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/09/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3168

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400107 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3169

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02000086 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3171

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4846605NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3172

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5050828NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3174

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5050854NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3176

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000100800NH27F Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3179

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349347NH2844N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349347NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3180

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349344NH2844N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349344NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3181

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349343NH2844N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349343NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3182

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349345NH2844N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349345NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3183

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349342NH2844N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349342NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3184

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002500500NH29C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3185

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7025707NH2972S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3186

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7125406NH2972N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3187

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7025703NH2972N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3188

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21600190 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 06/09/2013, 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3197

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200380 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 10/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3198

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5649227NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/10/2013, 17/10/2013 e 23/10/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3199

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4614501NH2841S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3200

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200310 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3201

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3318203NH2931N Estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000211 Desestimada

3318201NH2931N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3203

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5138415NH2853N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5138415NH2853N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3204

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07800009 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3211

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01800051 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3212

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24200230 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3213

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600030 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3214

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600029 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3215

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5562202NH2756S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3216

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900081 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3217

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000500200NH28D Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3221

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05500077 Desestimada

15019A05500255 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3222

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14800170 Desestimada

15019A14800227 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/07/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3223

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900020 Estimada

15019A06900022 Estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900020 Estimada

15019A06900022 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3224

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300130 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3227

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0534809NH3903S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3228

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9433803NH2893S Desestimada

9532401NH2893S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3229

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21600166 Desestimada

15019A21600191 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3230

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5546231NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3231

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3232

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001500400NH29D Estimada

001500500NH29D Parcialmente estimada

001501000NH29D Estimada

15019A19400661 Desestimada

15019A19400736 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/07/2013, 12/09/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3233

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100424 Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100423 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3237

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04800119 Desestimada

15019A04800228 Desestimada

15019A04800229 Desestimada

15019A04800242 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3238

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4546738NH2844N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3239

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4546737NH2844N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3240

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5763702NH2756S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3241

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5542904NH2854S Estimada

5542905NH2854S Estimada

5542916NH2854S Estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5542904NH2854S Desestimada

5542905NH2854S Desestimada

5542916NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3242

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5444448NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3246

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7273905NH2877S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3247

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11800308 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3248

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5456906NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3250

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4437846NH2843N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4437846NH2843N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 06/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3252

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00100041 Desestimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00100041 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3253

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04700031 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3259

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5776102NH2857N Parcialmente estimada

5874105NH2857N Parcialmente estimada

5874106NH2857N Parcialmente estimada

5971727NH2857S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3260

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002200300NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3269

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001400400NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3270

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02000076 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3271

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000700600NH28F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3273

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21500017 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3277

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15100004 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 3278

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15100003 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3279

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6226535NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3280

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6226501NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3281

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6226501NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3282

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000108 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3283

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4807002NH2840N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3284

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002403000NH29C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3286

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6226501NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 3287

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6226536NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3288

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21700206 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3289

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002301200NH28H Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3290

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5543629NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3291

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05500159 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3292

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7958110NH2775N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3293

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4949807NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3296

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000700600NH28C Desestimada

000700700NH28C Desestimada

000800100NH28C Desestimada

000800200NH28C Desestimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000700700NH28C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3303

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000254 Desestimada

15019A04000255 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3305

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500649 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3306

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3631804NH2941N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3307

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000119 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3308

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21600179 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3309

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7466509NH2876N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3310

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19500035 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3311

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000220 Estimada

15019A04000221 Estimada

15019A04000222 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3312

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19400103 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3314

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3631808NH2941N Desestimada

3631809NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3315

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000223 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3316

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3631802NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3317

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02800088 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3318

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5855804NH2855S Desestimada

5855811NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3319

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21700358 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3320

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01200013 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3330

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7065208NH2876N Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7065209NH2876N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3333

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01800052 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3334

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600283 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3335

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01800055 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3336

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2834501NH3823N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3337

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300052 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3339

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6035607NH2863N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3341

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5645309NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3342

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000700500NH38A Desestimada

000700600NH38A Desestimada

15019A12300088 Desestimada

15019A12300089 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3343

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1038608NH3813N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3348

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4727803NH2942N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 3349

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5990602NH2759S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3351

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200318 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 04/10/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3352

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000600100NH28F Estimada

000600200NH28F Estimada

000600300NH28F Estimada

001000300NH28E Estimada

001000500NH28E Estimada

15019A23900037 Estimada

15019A23900240 Estimada

15019A23900242 Estimada

15019A23900268 Estimada

15019A23900269 Estimada

15019A24000010 Estimada

15019A24000133 Estimada

15019A24000134 Estimada

15019A24000136 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3353

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100426 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3354

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001101800NH28F Desestimada

001101900NH28F Desestimada

001102100NH28F Desestimada

001102200NH28F Desestimada

15019A23900114 Desestimada

15019A23900115 Desestimada

15019A23900116 Desestimada

15019A23900118 Desestimada

15019A23900119 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3355

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21700206 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3356

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08200049 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3357

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24000033 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3359

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1284404NH2818S Estimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1284404NH2818S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3360

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400051 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3374

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00300049 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3375

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05200080 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3376

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200386 Desestimada

15019A19200387 Desestimada

15019A19200388 Desestimada

15019A19200463 Desestimada

15019A19200464 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3378

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6866604NH2866N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 14/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3379

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5543603NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3385

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2449303NH2824N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3389

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24300167 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 3393

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600062 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3394

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20700219 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3395

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5812802NH2851S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3396

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200385 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 10/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3397

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12400122 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3398

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4644511NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3399

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00300073 Desestimada

15019A00300074 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3400

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4638602NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3401

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5649227NH2854N Estimada

5649266NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/10/2013 e 17/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3402

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4638603NH2843N Desestimada

5039501NH2844S Desestimada

5039502NH2844S Desestimada

5039543NH2844S Desestimada

5039544NH2844S Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4638603NH2843N Estimada

5039501NH2844S Estimada

5039502NH2844S Estimada

5039543NH2844S Estimada

5039544NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3403

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04800009 Estimada

4938311NH2843N Estimada

4938312NH2843N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013 e 24/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3404

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5039542NH2853N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3405

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000600100NH38A Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3406

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4934301NH2843N Parcialmente estimada

4937403NH2843N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3407

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20100002 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/07/2013 e 10/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3408

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19400662 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 12/09/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3409

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0533005NH3903S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3411

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9643006NH2894S Desestimada

9743408NH2894S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3416

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5959207NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3417

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4638620NH2843N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3418

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900060 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3419

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000163 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3420

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14400341 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3421

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001101500NH28B Estimada

15019A05500160 Estimada

15019A05500180 Estimada

15019A05500255 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3422

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001300200NH38C Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3423

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000500100NH28D Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3424

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5542903NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3425

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4148302NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3426

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13600022 Desestimada

15019A13600023 Desestimada

15019A13600071 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3427

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24300213 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3428

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14900059 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3429

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001200600NH27H Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3430

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05800032 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3431

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14800178 Desestimada

15019A14800229 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3432

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5345605NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3433

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300215 Parcialmente estimada

15019A08300216 Desestimada

15019A08300217 Desestimada

15019A08300218 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3434

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100254 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3435

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5345606NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3436

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6855201NH2865N Estimada

6855202NH2865N Desestimada

6855205NH2865N Estimada

6855206NH2865N Estimada

6855207NH2865N Estimada

6855208NH2865N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3437

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200104 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3438

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10500079 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3439

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002300200NH28D Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3440

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900095 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3441

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05600073 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3442

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07200133 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3443

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07300139 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3444

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5544538NH2854N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3451

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7057307NH2875N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 28/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3452

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9563119NH2896S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 20/08/2013 e 28/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3453

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21800135 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3454

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740310NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3455

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740312NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3456

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740311NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3457

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000102300NH27H Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3460

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09000112 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3461

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5758024NH2855N Desestimada

5758035NH2855N Desestimada

5758036NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3474

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100222 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3475

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5794003NH2759S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3476

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5448306NH2854N Estimada

5448307NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3477

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400207 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3478

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24200357 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 28/08/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3479

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7176718NH2877N Estimada

7176721NH2877N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3480

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23600194 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3481

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5855801NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3482

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05000257 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013 e 03/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3483

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7371412NH2877S Estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7371412NH2877S Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7371412NH2877S Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7371412NH2877S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 28/08/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3484

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7371409NH2877S Estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7371409NH2877S Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7371409NH2877S Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7371409NH2877S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3485

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05000258 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 03/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3486

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7371402NH2877S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3487

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05000259 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 03/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3488

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14200254 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3489

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07800025 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3491

Contido: Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5934219NH2853S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013, 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3492

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15700318 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3493

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001801200NH27F Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3494

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11600151 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3497

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A18100023 Desestimada

15019A18100024 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3498

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5252505NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3518

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20600052 Desestimada

15019A20600053 Desestimada

15019A20600054 Desestimada

15019A20600055 Desestimada

15019A20600056 Desestimada

15019A20600057 Desestimada

15019A20600058 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3519

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8748301NH2784N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3521

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8951102NH2785S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3522

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8951104NH2785S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3523

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8748303NH2784N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 12/09/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3524

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3809903NH2931S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3525

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900200NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3526

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001401700NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3527

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001401500NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3528

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200024 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3529

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00300031 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3530

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000356 Desestimada

15019A08600238 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 28/08/2013 e 04/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3531

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5446822NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3532

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3645104NH2834N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3533

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7057117NH2875N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 28/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3534

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3645105NH2834N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3535

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21900003 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3536

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000401100NH28C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3537

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100200NH39A Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3538

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1993202NH3719S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3539

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5843702NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3540

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002000700NH29C Estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002000700NH29C Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3541

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4845209NH2844N Desestimada

4845210NH2844N Desestimada

4845211NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3542

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3631805NH2941N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3543

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4154701NH2845S Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4154701NH2845S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3544

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0433305NH3903S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3545

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4353407NH2845S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013 e 24/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3546

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5342307NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 31/10/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3547

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001402200NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3548

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001901200NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3549

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200222 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3550

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200225 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3551

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200221 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3552

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A18100019 Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A18100020 Desestimada

15019A18100021 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3553

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400086 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3554

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300130 Estimada

7176708NH2877N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3555

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5551217NH2855S Estimada

5551218NH2855S Estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4947604NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/10/2013, 31/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3556

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4750919NH2845S Estimada

4750925NH2845S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3557

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5856146NH2855N Desestimada

5856147NH2855N Desestimada

5856148NH2855N Desestimada

5856149NH2855N Desestimada

5856150NH2855N Desestimada

5856151NH2855N Desestimada

5856190NH2855N Desestimada

5856191NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3558

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001401300NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3559

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200223 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3560

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200224 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3561

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001901300NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3562

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001901800NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3563

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900100NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3564

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900900NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3565

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09100146 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3566

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001901100NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Página 116 de 291



Nº Rexistro: 3567

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6837701NH2863N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3568

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001901700NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3569

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19600130 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3570

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001402000NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3571

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300047 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3572

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19600128 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3573

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01700076 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3574

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002400200NH28G Desestimada

002400200NH28G Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3575

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08200094 Estimada

15019A08200106 Estimada

15019A08200107 Estimada

15019A08200118 Estimada

15019A08200119 Estimada

6054501NH2865N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3578

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5542912NH2854S Desestimada

5542913NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3581

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002501200NH29D Desestimada

15019A20600181 Desestimada

15019A20600186 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3584

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6226532NH2962N Estimada

6226533NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3585

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7025708NH2972S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3586

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600244 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3588

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600281 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3591

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4840422NH2844S Desestimada

4840424NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3593

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06800038 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3594

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400381 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3595

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6043902NH2864S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3597

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5236614NH2853N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 03/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3598

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24000143 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3600

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600284 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3601

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000330 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3602

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001400200NH28C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3603

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001400200NH28C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3604

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4647428NH2844N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3605

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09400054 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3606

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8651402NH2885S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Página 120 de 291



Nº Rexistro: 3607

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200468 Desestimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8446912NH2884N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3608

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09800038 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3609

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00100049 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3610

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07400006 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3611

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A22300023 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3612

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5040201NH2854S Desestimada

5040202NH2854S Desestimada

5040203NH2854S Desestimada

5040209NH2854S Desestimada

5040210NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3613

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A22300024 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3614

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0131305NH3903S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3615

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4551901NH2845S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3616

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7945905NH2974N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3617

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23300022 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3618

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5542902NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3619

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000156 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3620

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23900267 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3621

Contido: Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3268513NH2836N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3622

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A22000046 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3623

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5050820NH2855S Desestimada

5050845NH2855S Desestimada

5050846NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3624

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200254 Estimada

15019A21200266 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3625

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A22000051 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3626

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3929903NH2941S Estimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3929903NH2941S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3627

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6225817NH2962S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 3628

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8141324NH2884S Estimada

8141325NH2884S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/07/2013 e 20/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3629

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20800307 Estimada

15019A20800308 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3630

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20800309 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3631

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8141324NH2884S Estimada

8141325NH2884S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3632

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20800303 Desestimada

15019A20800304 Desestimada

15019A20800305 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3633

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20300273 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3634

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000230 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3635

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03900039 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3636

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21300046 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3637

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000233 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3638

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000234 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3639

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4826911NH2972N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3640

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4826911NH2972N Parcialmente estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4826911NH2972N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3641

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002403800NH29C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3642

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000242 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3643

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002403600NH29C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3644

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002404400NH29C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3645

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19500173 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3646

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19500179 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3647

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8708701NH2980N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3648

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001600100NH39A Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3649

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8708101NH2980N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3650

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8708401NH2980N Estimada

8708402NH2980N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 14/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3651

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08500263 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3652

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14800224 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3655

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09100041 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3656

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9333207NH2893S Estimada

9333208NH2893S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3657

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5252501NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3658

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08900251 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3659

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09500213 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3660

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08900253 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3661

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200431 Parcialmente estimada

15019A21200432 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3662

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200390 Desestimada

15019A19200466 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3665

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1583901NH2818S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3666

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02600147 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3667

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000015 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3668

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20800311 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3669

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20800310 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3670

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5151201NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3671

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3672

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100640 Estimada

6866606NH2866N Estimada

6866607NH2866N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 14/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3673

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00300064 Desestimada

4447418NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 17/10/2013 e 24/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3674

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5145733NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3700

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000802400NH29D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3702

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5039524NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3703

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3704

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000200200NH28F Desestimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000200200NH28F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3705

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7265416NH2876S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3706

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04800197 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3707

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600008 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3708

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1385701NH2818N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3709

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4949801NH2854N Desestimada

4949802NH2854N Desestimada

4949803NH2854N Desestimada

4949804NH2854N Desestimada

4949805NH2854N Desestimada

4949806NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3710

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Estimada

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

0 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3711

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5147442NH2834N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3712

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5456926NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3713

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8040104NH2873N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3714

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8047105NH2984N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3715

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5859933NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3717

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5147442NH2834N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3720

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100420 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3721

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100458 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3722

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100383 Desestimada

15019A24100613 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3724

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600020 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Página 132 de 291



Nº Rexistro: 3725

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400025 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3727

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400027 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3728

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400213 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3729

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00300076 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3733

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200278 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3734

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4748445NH2844N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3735

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4748444NH2844N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3737

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6234302NH2863N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3738

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5758011NH2855N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3739

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2502401NH3820S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3740

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002102400NH28B Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3741

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002102400NH28B Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3742

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09600097 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3743

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4949406NH2844N Desestimada

4949407NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3744

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09300059 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3745

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08800094 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3746

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5959701NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3747

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08800200 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3748

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200276 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3749

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300108 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3750

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200277 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3751

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5941704NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3752

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300183 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3753

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5649249NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3754

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200261 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3755

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300273 Desestimada

15019A08300274 Desestimada

15019A08300275 Desestimada

15019A08300276 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3756

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100200NH28B Estimada

15019A05600147 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3757

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001601300NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3759

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5690702NH2758N Desestimada

5690703NH2758N Parcialmente estimada

5690704NH2758N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3761

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349350NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3762

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24000095 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3763

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9329401NH2892N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3764

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5690702NH2758N Desestimada

5690703NH2758N Parcialmente estimada

5690704NH2758N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3765

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09400235 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/09/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3766

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05600130 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3767

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900094 Estimada

15019A13900095 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3769

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900094 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3770

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100208 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3772

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600092 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3774

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5456908NH2855N Desestimada

5456909NH2855N Desestimada

5456910NH2855N Desestimada

5456911NH2855N Desestimada

5456912NH2855N Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5456908NH2855N Desestimada

5456909NH2855N Desestimada

5456910NH2855N Desestimada

5456911NH2855N Desestimada

5456912NH2855N Desestimada

5657201NH2855N Parcialmente estimada

5657202NH2855N Parcialmente estimada

5657203NH2855N Parcialmente estimada

5657204NH2855N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3776

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2501102NH3820S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3777

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001500500NH28C Parcialmente estimada

001500700NH28C Parcialmente estimada

001500800NH28C Parcialmente estimada

001501300NH28C Parcialmente estimada

15019A00200095 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3778

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4449009NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3779

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5456915NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3780

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500104 Desestimada

15019A06500105 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3781

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20800261 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013 e 06/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3782

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5859901NH2855N Desestimada

5859902NH2856S Desestimada

5859903NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3783

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23200030 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3785

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01000293 Desestimada

15019A01000294 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3787

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000300500NH28F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3789

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24200147 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3791

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100320 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3792

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24200145 Estimada

15019A24200146 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3793

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6004301NH2860N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3794

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3317302NH2931N Parcialmente estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3317302NH2931N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3796

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200479 Desestimada

15019A19200481 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 10/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3801

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8141321NH2884S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3802

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05600124 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3803

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5547228NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3804

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14900071 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3805

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11800085 Estimada

15019A11800086 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3806

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001601200NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3807

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9623401NH2892S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3808

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001601100NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3809

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5045526NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3810

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002102200NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3811

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001600900NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3812

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5448315NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3813

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100100NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3814

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400300 Desestimada

15019A08400301 Desestimada

15019A08400302 Desestimada

15019A08400303 Desestimada

15019A08400306 Desestimada

15019A08400307 Desestimada

15019A08400308 Desestimada

15019A08400310 Desestimada

15019A08400311 Desestimada

6160916NH2865N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 28/08/2013 e 23/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3815

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21000080 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3816

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5851410NH2855S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3817

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200235 Desestimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200235 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3818

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5750907NH2855S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3819

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5750908NH2855S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3820

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6160904NH2866S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3821

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5748129NH2854N Desestimada

5748129NH2854N Estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5748129NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3822

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7946717NH2974N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 06/09/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3823

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5731202NH2853S Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5731202NH2853S Desestimada

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5731202NH2853S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3824

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3951905NH2835S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3825

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500140 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3826

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03000255 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3827

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9846507NH2894N Desestimada

9846508NH2894N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3828

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15500101 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3829

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900109 Desestimada

15019A13900110 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3830

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001401800NH28B Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3831

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6056207NH2865N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3832

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07300239 Desestimada

15019A07800006 Estimada

15019A07800199 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3833

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3631820NH2941N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/10/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3834

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07100139 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3835

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21000078 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 06/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3836

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8749805NH2884N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3837

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600160 Parcialmente estimada

15019A06600221 Parcialmente estimada

15019A06600222 Parcialmente estimada

15019A06600223 Parcialmente estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600160 Estimada

15019A06600221 Estimada

15019A06600222 Estimada

15019A06600223 Estimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600153 Desestimada

15019A06600154 Desestimada

15019A06600155 Desestimada

15019A06600156 Desestimada

15019A06600157 Desestimada

15019A06600158 Desestimada

15019A06600159 Desestimada

15019A06600160 Estimada

15019A06600221 Estimada

15019A06600222 Estimada

15019A06600223 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/07/2013, 03/09/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3838

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900085 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3839

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740305NH2854S Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5440106NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 17/10/2013 e 06/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3840

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900094 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3841

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001102500NH28F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3842

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5884704NH2758S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3843

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7271506NH2877S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3844

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4447625NH2844N Desestimada

4447626NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3845

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200473 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3846

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5811103NH2851S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3847

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3829016NH2941S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3848

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100163 Desestimada

15019A24100666 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3849

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5811110NH2851S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3850

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23900266 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3851

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100100NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 3852

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300171 Estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000401200NH29D Estimada

000401300NH29D Estimada

000401400NH29D Estimada

000401500NH29D Estimada

000401900NH29D Estimada

000403300NH29D Estimada

000900100NH29D Estimada

000902500NH29D Estimada

000902600NH29D Estimada

000902700NH29D Estimada

15019A19300111 Estimada

15019A19300115 Estimada

15019A19300123 Estimada

15019A19300155 Estimada

15019A19300158 Estimada

15019A19300159 Estimada

15019A19300161 Estimada

15019A19300162 Estimada

15019A19300164 Estimada

15019A19300165 Estimada

15019A19300166 Estimada

15019A19300167 Desestimada

15019A19300168 Estimada

15019A19300484 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3853

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9579301NH1897N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3854

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03500013 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3855

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03500003 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3858

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1009601NH3810N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3859

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20700382 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3860

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12800194 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3861

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20700400 Parcialmente estimada

15019A20700404 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3862

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900077 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3863

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900078 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3864

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000402500NH29B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 3865

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1707607NH3810N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3866

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1009101NH3800N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3867

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900067 Estimada

15019A13900079 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3868

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9623401NH2892S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3869

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001500100NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3870

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000900700NH28B Estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000900900NH28B Estimada

000903000NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3871

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001500100NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3872

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12000088 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3873

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900019 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3874

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12800134 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3875

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15042A16300017 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3876

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13600076 Parcialmente estimada

15019A13600077 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3877

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07800170 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3878

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002403900NH29C Estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 04/10/2013, 12/09/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3879

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07800171 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3880

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4649715NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3881

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400410 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3882

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100169 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3885

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4288303NH2848N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3887

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02800162 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3889

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4289501NH2849S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3890

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000900300NH28G Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3892

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5252512NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3894

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100303 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3895

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7269502NH2876N Estimada

7269503NH2876N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3896

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02000056 Desestimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02000056 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013 e 23/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3897

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05500170 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3898

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3544205NH2834N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3900

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400247 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 3901

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400097 Desestimada

15019A00400100 Desestimada

15019A00400115 Desestimada

15019A00400118 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3903

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3645106NH2834N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3906

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000701600NH28F Parcialmente estimada

000702200NH28F Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3907

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000701400NH28F Parcialmente estimada

000701500NH28F Parcialmente estimada

15019A24100493 Parcialmente estimada

15019A24100494 Parcialmente estimada

15019A24100496 Parcialmente estimada

15019A24100633 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3909

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100494 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3911

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3631823NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/10/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3912

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08200254 Desestimada

15019A08200255 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3913

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5057402NH2845N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013 e 23/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3914

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5445501NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3915

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000067 Desestimada

15019A08000068 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3916

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001000300NH29B Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3917

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5687708NH2758N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3918

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04700160 Desestimada

15019A04700161 Desestimada

15019A04700162 Desestimada

15019A04700163 Desestimada

15019A04800085 Desestimada

15019A05000074 Desestimada

15019A05000075 Desestimada

15019A05000078 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3919

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05200159 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3920

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5335203NH2853S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3921

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400103 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3922

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400106 Estimada

15019A00400624 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3923

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000501800NH28C Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3924

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4148303NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3925

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01000295 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3926

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5143202NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3927

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641240NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3928

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5540911NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3929

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641206NH2854S Desestimada

5641208NH2854S Desestimada

5641209NH2854S Desestimada

5641210NH2854S Desestimada

5641213NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3930

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5146603NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3931

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5841247NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3932

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5841247NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3933

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5841247NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3934

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5841247NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3935

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3318203NH2931N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3936

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02900379 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3937

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0594201NH2809S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3938

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000067 Desestimada

15019A04000362 Desestimada

3829014NH2941S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3939

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002501500NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/07/2013, 10/09/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3940

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7466513NH2876N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3942

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07100111 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3943

Contido: Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1684106NH2818S Desestimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3945

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07100132 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3946

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5543603NH2854S Estimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5543603NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3947

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07800185 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3948

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07400201 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3950

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00300028 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3951

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500053 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3952

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4644510NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3953

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21300319 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/07/2013 e 03/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3954

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08500224 Desestimada

15019A08500225 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3956

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00100025 Desestimada

4841105NH2844S Desestimada

4841114NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/10/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3957

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600290 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3958

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4030606NH2942S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3959

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600289 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3960

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4841103NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3961

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4786604NH2848N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3962

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23900265 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3963

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600291 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 3964

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200408 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3965

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14700173 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3967

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200482 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3968

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002300600NH27H Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3970

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09400221 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3971

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200433 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3973

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14700199 Desestimada

15019A14700213 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3975

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5758011NH2855N Desestimada

5758011NH2855N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3977

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100441 Desestimada

15019A23200108 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3979

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400600NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3981

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5540920NH2854S Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5540920NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3982

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000800500NH29B Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3983

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4650934NH2845S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Página 164 de 291



Nº Rexistro: 3984

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3631822NH2941N Estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/10/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3985

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6886206NH2768N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3986

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7275402NH2877N Estimada

7275427NH2877N Estimada

7275433NH2877N Estimada

7275434NH2877N Estimada

7275435NH2877N Estimada

7275437NH2877N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 3987

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01400002 Estimada

15019A01400010 Desestimada

15019A01400648 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3988

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600042 Estimada

15019A01600043 Estimada

15019A01600055 Desestimada

15019A01600056 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3989

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500609 Parcialmente estimada

15019A02500610 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3990

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600041 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3991

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200171 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3992

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500598 Desestimada

15019A02500725 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3993

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641241NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3994

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3190101NH2839S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3995

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002401100NH29C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 3996

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4028703NH2942S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3997

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4926902NH2942N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3998

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05500156 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 3999

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000200100NH28D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4000

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20800306 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4001

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14900074 Desestimada

15019A14900094 Desestimada

15019A15000043 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4002

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400035 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4003

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001700200NH28F Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4004

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400378 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4005

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400624 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4006

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2828403NH2922N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4007

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001700700NH28F Desestimada

15019A08400298 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4008

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002500900NH29D Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4009

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5690703NH2758N Parcialmente estimada

5690704NH2758N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4010

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21000017 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4011

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400018 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4012

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100400NH27H Estimada

002100500NH27H Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4013

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5396004NH2859N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013 e 10/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4014

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3981501NH2838S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4015

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01100057 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4016

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01100296 Desestimada

15019A01100306 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 03/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4017

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3091904NH2839S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4018

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6487601NH2768N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4019

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000045 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4020

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100658 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 14/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4021

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000042 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4022

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5252511NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4023

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4812605NH2941S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4024

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641227NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Página 170 de 291



Nº Rexistro: 4025

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5587202NH2758N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4026

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6240346NH2864S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4027

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7273902NH2877S Estimada

7273903NH2877S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4028

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000044 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4029

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000191 Estimada

15019A08000192 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4030

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7373901NH2877S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4031

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09600230 Estimada

15019A09700058 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4032

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002500700NH28F Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4033

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20700001 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 12/09/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4034

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5440112NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4035

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5811111NH2851S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4036

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5045520NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4037

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600019 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4038

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1075901NH2817N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 4039

Contido: Exclusión de elementos do catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5146602NH2854N Desestimada

5146603NH2854N Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5146602NH2854N Estimada

5146603NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4040

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002200400NH27H Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4041

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5520210NH2852S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4042

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5856172NH2855N Estimada

5856172NH2855N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4043

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000901200NH29D Desestimada

15019A19300270 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4044

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5520209NH2852S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4045

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5520207NH2852S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4046

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6886207NH2768N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4048

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6886208NH2768N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4049

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5520208NH2852S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4050

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300115 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4051

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300115 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4052

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001700100NH27H Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4053

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000802500NH28F Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Página 174 de 291



Nº Rexistro: 4054

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2679210NH3727N Desestimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2679210NH3727N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4055

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4256102NH2845N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4056

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2927705NH2932N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4057

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300410 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4058

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4256101NH2845N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4059

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600201 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4060

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00500008 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 4061

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7946404NH2974N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 06/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4062

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05600072 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4063

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21000142 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4064

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06700229 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4065

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06700021 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4066

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600211 Desestimada

15019A06600212 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4067

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5145727NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4068

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5147118NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4069

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06700228 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4070

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06700230 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/07/2013 e 28/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4071

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900099 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4072

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001101800NH28B Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4073

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300152 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4074

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900109 Desestimada

15019A13900110 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4075

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4546768NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4076

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4437814NH2843N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4077

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200165 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4078

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6345602NH2864N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4079

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000901400NH29D Estimada

15019A19300312 Estimada

15019A19300315 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4080

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000900600NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4081

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000901000NH29D Estimada

15019A19300285 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 4082

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300181 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4083

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000901100NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4084

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300151 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4085

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300287 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4086

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08800125 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4087

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5843711NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4088

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3930015NH2941S Desestimada

3930016NH2941S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4089

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07800149 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 4090

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12200061 Desestimada

15019A12200062 Desestimada

15019A12200063 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4091

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5943115NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4092

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09400256 Estimada

15019A09400257 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4093

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07800149 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4094

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05500172 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4095

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09300033 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4096

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5692206NH2759S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 4097

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9118801NH2991N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4098

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000008 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 04/10/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4099

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900300NH29A Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4100

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900600NH28D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4101

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300137 Estimada

15019A19300138 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4102

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5843710NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4103

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23500227 Estimada

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23500227 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 14/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4104

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07700171 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4105

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900072 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4106

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6764412NH2866N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4107

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6886205NH2768N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4108

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100255 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4109

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07900190 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4110

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900074 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4111

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6685601NH2768N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 4112

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300140 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4113

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5540901NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4114

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00100032 Desestimada

4739310NH2843N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4115

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400238 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4116

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000601000NH27H Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4117

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14400026 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4118

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14800026 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Página 183 de 291



Nº Rexistro: 4119

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6034701NH2863S Desestimada

6034702NH2863S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4120

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100900NH28B Desestimada

15019A08000173 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4121

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300148 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4122

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10700008 Desestimada

15019A10700011 Desestimada

15019A10700013 Desestimada

15019A10700204 Desestimada

15019A11000006 Parcialmente estimada

15019A11000007 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4123

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7275429NH2877N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4124

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24200359 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4125

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000800100NH29D Desestimada

000800200NH29D Desestimada

15019A19300046 Desestimada

15019A19300046 Desestimada

15019A19300047 Desestimada

15019A19300413 Desestimada

7945906NH2974N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4126

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000194 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4127

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4845803NH2844S Estimada

4845823NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4128

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7275428NH2877N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4129

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5248705NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4130

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4154701NH2845S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4131

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000133 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4132

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000171 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4133

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100800NH28B Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4134

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0926603NH3802N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4135

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24400287 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 4136

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400100NH28F Estimada

000400300NH28F Estimada

000400400NH28F Estimada

000401600NH28F Estimada

000401800NH28F Estimada

000401900NH28F Estimada

000500100NH28F Estimada

000500400NH28F Estimada

000500600NH28F Estimada

002500100NH28H Estimada

002500300NH28H Estimada

002500500NH28H Estimada

15019A08700006 Estimada

15019A08700071 Estimada

15019A08700072 Estimada

15019A24300130 Desestimada

15019A24300203 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4137

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001401100NH28G Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4138

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100273 Parcialmente estimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100273 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4139

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02100040 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4140

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2754601NH2825S Parcialmente estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2754601NH2825S Estimada

2754601NH2825S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4141

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4713601NH2941S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4142

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00100004 Parcialmente estimada

15019A00100006 Parcialmente estimada

15019A00100007 Parcialmente estimada

15019A00100008 Parcialmente estimada

15019A00100009 Parcialmente estimada

15019A00100010 Parcialmente estimada

15019A00100011 Parcialmente estimada

15019A00100012 Parcialmente estimada

15019A00100110 Parcialmente estimada

15019A00100125 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4143

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04500093 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4144

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21002077 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4146

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21400018 Desestimada

4626502NH2942N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4148

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002402000NH29C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4149

Contido: Exclusión de elementos do catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002101600NH29D Estimada

15019A21500226 Estimada

Contido: Inclusión de elementos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21500281 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4150

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20400154 Desestimada

15019A20400156 Desestimada

15019A20400158 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4151

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400106 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4152

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300059 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4153

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21000146 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4154

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04800023 Parcialmente estimada

15019A04800024 Parcialmente estimada

15019A04800025 Parcialmente estimada

15019A04800026 Parcialmente estimada

15019A04800027 Parcialmente estimada

4638613NH2843N Estimada

4638614NH2843N Desestimada

4638615NH2843N Desestimada

4638616NH2843N Estimada

4638617NH2843N Estimada

4638618NH2843N Desestimada

4638619NH2843N Desestimada

4638620NH2843N Estimada

4638621NH2843N Desestimada

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04800022 Desestimada

15019A04800050 Desestimada

15019A04800051 Desestimada

15019A04800052 Desestimada

15019A04800053 Desestimada

15019A04800054 Desestimada

15019A04800055 Desestimada

15019A04800056 Desestimada

15019A04800057 Desestimada

15019A04800208 Desestimada

15019A04800245 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4155

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9324905NH2892S Parcialmente estimada

9324906NH2892S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4156

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000900600NH29D Estimada

000901000NH29D Estimada

000901100NH29D Estimada

000901400NH29D Estimada

15019A19300137 Estimada

15019A19300138 Estimada

15019A19300140 Estimada

15019A19300151 Estimada

15019A19300181 Estimada

15019A19300285 Estimada

15019A19300287 Estimada

15019A19300312 Estimada

15019A19300315 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4157

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7435803NH2873N Desestimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7435834NH2873N Desestimada

7535908NH2873S Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4158

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641213NH2854S Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641213NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4159

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7433501NH2873S Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4160

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900143 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4161

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5442216NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 31/10/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4162

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100178 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4163

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21600237 Desestimada

15019A21600239 Estimada

15019A21600275 Desestimada

15019A21600276 Desestimada

15019A21600283 Desestimada

15019A21600348 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4164

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001300200NH28F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4165

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A16200134 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4166

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8849901NH2784N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4167

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000337 Desestimada

15019A04000338 Desestimada

15019A04000349 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4168

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300159 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4169

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000501500NH28C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 17/10/2013 e 24/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4170

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8067912NH2886N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4171

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A16900004 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4172

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344546NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4173

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6345203NH2864N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4174

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8067917NH2876N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4175

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4785706NH2848S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4176

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00200089 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4177

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600040 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4178

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6356401NH2865N Parcialmente estimada

6356409NH2865N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 28/08/2013 e 06/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4179

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001001400NH28C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4180

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24000132 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4181

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20800302 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4182

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01900207 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4183

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0909701NH3800N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4184

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300230 Desestimada

15019A02300231 Desestimada

15019A02300232 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4185

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13400032 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4186

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13400031 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4187

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9117305NH2991N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4188

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000502500NH28C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4189

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0909706NH3800N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4190

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4148812NH2844N Parcialmente estimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4148812NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 31/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4191

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0909707NH3800N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4192

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000502400NH28C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4193

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3417501NH2931N Parcialmente estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3417501NH2931N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4194

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344535NH2854S Desestimada

5344536NH2854S Desestimada

5344556NH2854S Desestimada

5344557NH2854S Desestimada

5344558NH2854S Desestimada

5344559NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4195

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8244606NH2884S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4218

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4034505NH2843N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4219

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5831708NH2852N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4220

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000193 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4221

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000268 Estimada

15019A15000269 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4222

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5147427NH2834N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4223

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15500231 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4224

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3829015NH2941S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4225

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000069 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4227

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002404600NH29C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4228

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000016 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4229

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200117 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4230

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200304 Desestimada

15019A21200306 Desestimada

15019A21200307 Desestimada

15019A21200331 Desestimada

15019A21200332 Desestimada

15019A21200392 Desestimada

15019A21200395 Desestimada

15019A21200401 Desestimada

15019A21200495 Estimada

15019A21200496 Desestimada

15019A21200498 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4231

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08500295 Parcialmente estimada

15019A08500296 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4232

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07800028 Parcialmente estimada

15019A07800029 Parcialmente estimada

15019A07800030 Parcialmente estimada

15019A07800031 Parcialmente estimada

15019A07800032 Parcialmente estimada

15019A07800188 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4233

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200438 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4234

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6865701NH2866N Desestimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100353 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4236

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05700065 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4238

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001701400NH28D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4239

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400139 Estimada

15019A08400140 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4240

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5542910NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4242

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23300277 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4243

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5943506NH2864S Desestimada

5943507NH2864S Desestimada

5943515NH2854S Desestimada

5943517NH2854S Desestimada

5943518NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4244

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4449007NH2844N Desestimada

4449008NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4245

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4748473NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4246

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300221 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4247

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100700NH28B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4248

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5542910NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 06/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4249

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2449302NH2824N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4250

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5048213NH2844N Estimada

5048225NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4251

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5250602NH2855S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Página 201 de 291



Nº Rexistro: 4252

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5250604NH2855S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4253

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740316NH2854S Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740316NH2854S Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740316NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4254

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400243 Parcialmente estimada

15019A00400244 Estimada

15019A00400245 Estimada

15019A00400246

15019A00400247

15019A00400306 Parcialmente estimada

15019A00400307 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/09/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4255

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04700003 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4256

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900400NH29C Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/10/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4257

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200235 Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200235 Desestimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200235 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4258

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4943119NH2844S Estimada

4943120NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4259

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200288 Parcialmente estimada

2927701NH2922N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4260

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6042115NH2864S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4261

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100346 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4262

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641231NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4263

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6063001NH2766S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4264

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09400258 Desestimada

15019A09400259 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4265

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641238NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4266

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11900040 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4267

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11900046 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4268

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641239NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4269

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7057105NH2865N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 28/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4270

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07300240 Estimada

15019A07300252 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4271

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7057111NH2865N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4272

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000600200NH27H Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4273

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5245601NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4274

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5144306NH2854N Desestimada

5144307NH2854N Desestimada

5144331NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4275

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001201400NH28D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4276

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04500063 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4277

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001201200NH28D Estimada

15019A06500044 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4278

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100378 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4279

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001201600NH28D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4280

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200205 Desestimada

15019A04200206 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4281

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7269501NH2876N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4282

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500158 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 4283

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001500500NH29D Parcialmente estimada

15019A19400740 Desestimada

15019A19400744 Desestimada

15019A19400747 Desestimada

15019A19400981 Parcialmente estimada

15019A20800044 Desestimada

15019A20800052 Desestimada

15019A20800054 Desestimada

8931901NH2993S Parcialmente estimada

8931902NH2993S Desestimada

8931907NH2983S Parcialmente estimada

8931908NH2983S Parcialmente estimada

9133102NH2993S Estimada

9133107NH2993S Parcialmente estimada

9133108NH2993S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 12/09/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4284

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001201700NH28D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4285

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13800071 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4286

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5243101NH2854S Desestimada

5243102NH2854S Desestimada

5243103NH2854S Desestimada

5243104NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4287

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5342307NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4288

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000100100NH28C Parcialmente estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000100100NH28C Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4289

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5439701NH2853N Desestimada

5439702NH2853N Desestimada

5440109NH2853N Desestimada

5440110NH2854S Desestimada

5440713NH2853N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4290

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23500042 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 14/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4291

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900177 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/07/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4292

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000032 Desestimada

15019A04000033 Desestimada

15019A04000034 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4293

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200298 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4294

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6161109NH2866S Desestimada

6161109NH2866S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4295

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5958601NH2855N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5958601NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013, 30/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4296

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3317404NH2931N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4297

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5958402NH2855N Desestimada

5958402NH2855N Estimada

5958403NH2855N Desestimada

5958403NH2855N Estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5958402NH2855N Desestimada

5958403NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4298

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002501200NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4299

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06800216 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4300

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5057712NH2855N Desestimada

5057715NH2855N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5057712NH2855N Estimada

5057715NH2855N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4301

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23900111 Desestimada

15019A23900306 Desestimada

15019A23900307 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4302

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5247806NH2854N Estimada

5247807NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4303

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200067 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4304

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21500235 Desestimada

15019A21500236 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4305

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4451223NH2845S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4306

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5138428NH2853N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4307

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5138428NH2853N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4308

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7433502NH2873S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4309

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740320NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4310

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5248701NH2854N Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5248701NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 31/10/2013, 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4311

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5248709NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4312

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200399 Estimada

15019A21200400 Estimada

15019A21200486 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4313

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00100039 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4314

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5250621NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013, 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4315

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A18000001 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4316

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A17800102 Estimada

15019A17900316 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4317

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

Contido: Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100300NH39C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4318

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002501400NH29C Desestimada

15019A21200511 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4319

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000600400NH37E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4320

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0534201NH3903S Desestimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0534201NH3903S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4321

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6042101NH2864S Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6240344NH2864S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 31/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4322

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000100200NH28E Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4323

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21500228 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4324

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500168 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4325

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500171 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4326

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01700191 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4327

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500172 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4328

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000250 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4329

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500170 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4330

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001401300NH28G Desestimada

15019A02900153 Desestimada

15019A02900154 Desestimada

15019A02900155 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4331

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500169 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4332

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23900264 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4333

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13000608 Desestimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13000608 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4334

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4940204NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4335

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300215 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4336

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4940205NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4337

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4940207NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4338

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4746324NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4339

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4941755NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4340

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5342306NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4341

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4940206NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4342

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24300173 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4343

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002500400NH28D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4344

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9782203NH1898S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4345

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21100175 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4346

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3189910NH2838N Parcialmente estimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3189910NH2838N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4347

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900500NH28D Desestimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09300202 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4348

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12200069 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4349

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4748506NH2844N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4350

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002000100NH28G Desestimada

15019A02800121 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4351

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5448343NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 31/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4352

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002000100NH28G Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4353

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05500173 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4354

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300134 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4355

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000900400NH28F Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/07/2013 e 28/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4356

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24300142 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4357

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300135 Desestimada

15019A19300136 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4358

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07300324 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4359

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5692207NH2759S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4360

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000147 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4361

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2825902NH2922N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4362

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001700600NH28G Desestimada

15019A01301230 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4363

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100129 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4364

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4739301NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4365

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100021 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4366

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100041 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4368

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900304 Parcialmente estimada

15019A06900305 Desestimada

15019A06900403 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4369

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5145706NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 31/10/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4371

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A22300166 Desestimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A22300166 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4372

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A22300209 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4375

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001901000NH29C Estimada

001901100NH29C Estimada

001901200NH29C Estimada

001901300NH29C Estimada

002404200NH29C Estimada

15019A04400081 Estimada

15019A04400082 Estimada

15019A04400101 Estimada

15019A04400104 Estimada

15019A04400134 Estimada

15019A04400391 Estimada

15019A04400411 Estimada

15019A04400430 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4376

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5788914NH2758N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/07/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4377

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400700NH28F Parcialmente estimada

15019A24300142 Parcialmente estimada

15019A24300171 Parcialmente estimada

15019A24300173 Parcialmente estimada

15019A24300210 Desestimada

15019A24300211 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4378

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400100NH29A Desestimada

000400200NH29A Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4379

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001600400NH27H Parcialmente estimada

001600500NH27H Estimada

001600600NH27H Estimada

001600700NH27H Estimada

001600800NH27H Estimada

001601200NH27H Estimada

002100100NH27H Estimada

002100300NH27H Estimada

15019A05800057 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4380

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7466510NH2876N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4381

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000801100NH38C Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4382

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5247826NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4383

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21300043 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4384

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740307NH2854S Desestimada

5740307NH2854S Desestimada

5740308NH2854S Desestimada

5740308NH2854S Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5740308NH2854S Desestimada

5740309NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/10/2013, 17/10/2013 e 06/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4385

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9234301NH2993S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4386

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6059805NH2865N Desestimada

6059814NH2865N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4387

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500659 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4388

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000200100NH28D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4389

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6225802NH2962N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4390

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08700074 Desestimada

15019A08700075 Desestimada

15019A08700076 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4391

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500606 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4392

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02600186 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4393

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4591101NH2849S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4394

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500427 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4395

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500373 Desestimada

15019A02500374 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4396

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500431 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4397

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01900208 Desestimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01900207 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4398

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4949403NH2845S Desestimada

4949408NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4399

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8243106NH2884S Desestimada

8243107NH2884S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4400

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8244606NH2884S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4401

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20600064 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4402

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400600NH29A Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4403

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9126906NH2892N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4404

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400233 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 25/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4405

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000401700NH29B Estimada

000401900NH29B Estimada

000402000NH29B Estimada

000402100NH29B Estimada

000402200NH29B Estimada

000402300NH29B Estimada

000402500NH29B Estimada

000900200NH29B Estimada

000900500NH29B Estimada

15019A20700379 Estimada

15019A20700380 Estimada

15019A20700382 Estimada

15019A20700384 Estimada

15019A20700400 Estimada

15019A20700404 Estimada

15019A21800144 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4406

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05900008 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4407

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05800118 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4408

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09400235 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4409

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11800250 Desestimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11800248 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4410

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15042A14200038 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4411

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001800400NH28D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4412

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A17900020 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4413

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8708703NH2980N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4414

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21300044 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4415

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21300042 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4416

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21100281 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4417

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100600NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4418

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4841109NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4419

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500652 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4420

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5943509NH2864S Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5943509NH2864S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4421

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23300269 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4422

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5247826NH2854N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4423

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100436 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4424

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5943508NH2864S Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5943508NH2864S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4425

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5261203NH2756S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4426

Contido: Inclusión de elementos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24300005 Estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4427

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4786602NH2848N Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02800079 Desestimada

15019A02800080 Desestimada

15019A02800147 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4428

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5841223NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4429

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2617106NH3821N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4430

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002500900NH29D Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20500074 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4431

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2417601NH3821N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4432

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4841111NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4433

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100336 Desestimada

15019A24100496 Parcialmente estimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100360 Parcialmente estimada

15019A24100369 Desestimada

15019A24100502 Parcialmente estimada

6464902NH2866S Parcialmente estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7265402NH2876N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013, 20/08/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4434

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5346927NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4435

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900175 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/07/2013, 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4436

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1583911NH2818S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4437

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900075 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4438

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900400NH29B Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4439

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4638610NH2843N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4440

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5339603NH2853N Desestimada

5439703NH2853N Desestimada

5439705NH2853N Desestimada

5440714NH2853N Desestimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5338902NH2853N Desestimada

5338903NH2853N Desestimada

5338904NH2853N Desestimada

5338906NH2853N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4441

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4638610NH2843N Desestimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4638610NH2843N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4442

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05800142 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4443

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19200414 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4444

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5440104NH2854S Desestimada

5540906NH2854S Desestimada

5542901NH2854S Desestimada

5542902NH2854S Desestimada

5542908NH2854S Desestimada

5542909NH2854S Desestimada

5542910NH2854S Desestimada

5542912NH2854S Desestimada

5542913NH2854S Desestimada

5542916NH2854S Desestimada

5542917NH2854S Desestimada

5542918NH2854S Desestimada

5641204NH2854S Desestimada

5641205NH2854S Desestimada

5641206NH2854S Desestimada

5641207NH2854S Desestimada

5641208NH2854S Desestimada

5641209NH2854S Desestimada

5641210NH2854S Desestimada

5641213NH2854S Desestimada

5641215NH2854S Desestimada

5641217NH2854S Desestimada

5641219NH2854S Desestimada

5641220NH2854S Desestimada

5641223NH2854S Desestimada

5641231NH2854S Desestimada

5641232NH2854S Desestimada

5641233NH2854S Desestimada

5641235NH2854S Desestimada

5641237NH2854S Desestimada

5641238NH2854S Desestimada

5641239NH2854S Desestimada

5641240NH2854S Desestimada

5641241NH2854S Desestimada

5642804NH2854S Desestimada

5642809NH2854S Desestimada

5740310NH2854S Desestimada

5740311NH2854S Desestimada

5841214NH2854S Desestimada

5841223NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4445

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100210 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4446

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14100180 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4447

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300026 Estimada

15019A02300027 Estimada

15019A02300028 Estimada

15019A02300029 Estimada

15019A02300030 Estimada

15019A02300358 Estimada

15019A02500088 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4448

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08600057 Parcialmente estimada

15019A08600058 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4449

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7566616NH2876N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4450

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002001600NH29D Estimada

002100200NH39C Estimada

002500500NH29D Estimada

002501500NH29D Estimada

15019A20600002 Estimada

15019A20600005 Estimada

15019A20600287 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/07/2013, 10/09/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4451

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24200276 Desestimada

15019A24200280 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4452

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4644513NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4453

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5934225NH2853N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4454

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08500226 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4455

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7946712NH2974N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4456

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900276 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4457

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900177 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4458

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900363 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4459

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4739302NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4460

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002101100NH28B Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4461

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5354201NH2855S Estimada

5354203NH2855S Estimada

5444428NH2854S Estimada

5651216NH2855S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013, 31/10/2013, 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se 
incorporan neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4462

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2967201NH2826N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4463

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344513NH2854S Estimada

5344514NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4464

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1487401NH2818N Desestimada

1487402NH2818N Desestimada

1487403NH2818N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4465

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600182 Parcialmente estimada

15019A01600322 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 03/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4466

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5145706NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 31/10/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4467

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5145715NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4468

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4353407NH2845S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4469

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5444426NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4470

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500004 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4471

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4941732NH2844S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4472

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200139 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4473

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4739305NH2843N Desestimada

4739306NH2843N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4474

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3879901NH2837N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4475

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000100200NH39A Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20300019 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4476

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002000300NH28G Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4477

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01900014 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/09/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4478

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21600192 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4479

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600039 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4480

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200314 Desestimada

15019A21200315 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4481

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20600005 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4482

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10500080 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4483

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11800173 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4484

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10700047 Estimada

15019A10700048 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4485

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11800261 Desestimada

15019A11800262 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4486

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400200NH27D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4487

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15400322 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4488

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9563101NH2896S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4489

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200513 Estimada

15019A21200513 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4490

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002100900NH38C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4491

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11600053 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4492

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11600054 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4493

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3169504NH2837S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4494

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8415606NH2981S Parcialmente estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8415606NH2981S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4495

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6079501NH2767N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4496

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200161 Desestimada

15019A09200172 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4497

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10200045 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4498

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09600229 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4499

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001401400NH28E Desestimada

15019A02200020 Desestimada

15019A02200198 Desestimada

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001401400NH28E Desestimada

15019A02200020 Desestimada

15019A02200198 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/10/2013 e 24/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4500

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09900090 Desestimada

15019A09900092 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4501

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2829903NH2922N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4502

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10200029 Estimada

15019A10200030 Estimada

15019A10200040 Estimada

15019A10200069 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4503

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001400400NH28B Desestimada

15019A13900176 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4504

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3931930NH2941N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4505

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900069 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 30/07/2013, 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4506

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7010001NH2871S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4507

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09300016 Estimada

15019A09300018 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4508

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1583920NH2818S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4509

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5831715NH2853S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4510

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500082 Desestimada

15019A06500083 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4511

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00400105 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4512

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6035603NH2863N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4513

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00300044 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4514

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000701400NH28F Parcialmente estimada

000701500NH28F Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4515

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000216 Desestimada

15019A15000217 Desestimada

15019A15000218 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4516

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000600400NH27F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4517

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24300171 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4518

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5060905NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4519

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002101200NH29D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4520

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19400651 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4521

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002101100NH29D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4522

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3263907NH2836S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4523

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200059 Desestimada

15019A02200059 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4524

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A18500158 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4525

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02000072 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4526

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5147417NH2834N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 31/10/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4527

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000124 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4528

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5841245NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4529

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200021 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4530

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200020 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4531

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900045 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4532

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5856103NH2855S Parcialmente estimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5856103NH2855S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4533

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15100334 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4534

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5453513NH2855S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4535

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5248207NH2854N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4536

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21000065 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4537

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11500095 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/10/2013, 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4538

Contido: Condicións derivadas da titularidade dos bens

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4539

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12300005 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4540

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11500044 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4541

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300012 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4542

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11500012 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4543

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5542901NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 06/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4544

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09300169 Desestimada

15019A09300170 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4545

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5542918NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 06/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4546

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07400008 Desestimada

15019A07400009 Desestimada

15019A07400010 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4547

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000901000NH28F Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4548

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15042A14100151 Desestimada

15042A14100153 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4549

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09300168 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4550

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1403101NH3810S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4551

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24000010 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4552

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24000136 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4553

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200324 Estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Parcialmente estimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013, 04/10/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan 
neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4554

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001100400NH27H Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4555

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1104901NH3810S Parcialmente estimada

15019A13300016 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4556

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6921101NH2962S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4557

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13300020 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4558

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6921402NH2962S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4559

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200404 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4560

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00100026 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4561

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04500062 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4562

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641232NH2854S Desestimada

5641232NH2854S Estimada

5641233NH2854S Desestimada

5641233NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4563

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1106601NH3810N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4564

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641232NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4565

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1106601NH3810N Parcialmente estimada

1106602NH3810N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4566

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641233NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4567

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1105706NH3810N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4568

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641229NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4569

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1104901NH3810S Parcialmente estimada

1104903NH3810S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4570

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2531602NH2923S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4571

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A12800138 Estimada

15019A12800140 Desestimada

15019A12800141 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4572

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5545404NH2854N Desestimada

5545416NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4573

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1105705NH3810S Estimada

15019A12900054 Estimada

15019A12900055 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4574

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5856133NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4575

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300109 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4576

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1105706NH3810N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4577

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20600068 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4578

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1503202NH3810S Parcialmente estimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4579

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04700029 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4580

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4940201NH2844S Desestimada

4940202NH2844S Desestimada

4940203NH2844S Desestimada

4940208NH2844S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/10/2013 e 06/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4581

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000054 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4582

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3709520NH2930N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4583

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07900191 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4584

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900085 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4585

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08800128 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4586

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02800165 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4587

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200518 Desestimada

15019A09200519 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4588

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001500100NH28G Desestimada

15019A23300266 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4589

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200264 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4590

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001101300NH28F Parcialmente estimada

15019A23900123 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4591

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001000600NH28G Desestimada

15019A23200084 Desestimada

15019A23200088 Desestimada

15019A23200089 Desestimada

4492003NH2849S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4592

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200256 Desestimada

15019A04200257 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4593

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400500NH29A Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4594

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100259 Desestimada

15019A03100260 Desestimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A03100259 Desestimada

15019A03100260 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4595

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000125 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4596

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000248 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4597

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000210 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4598

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400400NH29A Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4599

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04500181 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4600

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200003 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4601

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5646813NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4602

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5349124NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4603

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21800221 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4604

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5039541NH2853N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4605

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21800035 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4606

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000700500NH28C Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4607

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200002 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4608

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400076 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4609

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3929907NH2941S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/10/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4610

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2826601NH2922N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4611

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5551235NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4612

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04300032 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4613

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400200NH29B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/06/2013 e 23/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4614

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21800218 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/09/2013 e 06/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4615

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000802400NH28F Desestimada

000802400NH28F Estimada

15019A08600293 Desestimada

15019A08600293 Estimada

15019A08600294 Desestimada

15019A08600294 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4616

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400031 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4617

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400100NH29B Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/06/2013 e 23/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4618

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000900400NH29B Desestimada

15019A22100030 Desestimada

15019A22100031 Desestimada

15019A22100036 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4619

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19400736 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4620

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000502300NH28C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4621

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20500053 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4622

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19500115 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4623

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100264 Desestimada

15019A24100265 Desestimada

15019A24100266 Desestimada

15019A24100267 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4624

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19500047 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4625

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04000017 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 04/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4626

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4029201NH2942S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4627

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6487603NH2768N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4628

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04100150 Parcialmente estimada

3017507NH2931N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4629

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002400200NH28D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4630

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300249 Estimada

15019A19300250 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4631

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14900040 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4632

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7721116NH2972S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4633

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344503NH2854N Estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5343901NH2854S Estimada

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344502NH2854N Desestimada

5344543NH2854S Desestimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344502NH2854N Desestimada

5344543NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4634

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20400183 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4635

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001900500NH38C Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4636

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11200063 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4637

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300129 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4638

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002500500NH28F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4639

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000403000NH29D Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4640

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11200078 Parcialmente estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11200079 Desestimada

15019A11200080 Desestimada

15019A11200081 Desestimada

15019A11200082 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4641

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7226305NH2972N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 06/09/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4642

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7065209NH2876N Parcialmente estimada

7065213NH2876N Parcialmente estimada

7065214NH2876N Parcialmente estimada

7065215NH2876N Parcialmente estimada

7065216NH2876N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4643

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6240338NH2864S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4644

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00300128 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4645

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9225810NH2892N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4646

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344102NH2854S Desestimada

5344544NH2854S Desestimada

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344109NH2854S Desestimada

5344539NH2854S Desestimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344109NH2854S Desestimada

5344539NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4647

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06900031 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4648

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5346920NH2854N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5346920NH2854N Estimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5346920NH2854N Desestimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5346920NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4649

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01300624 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4650

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4150301NH2845S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4651

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0677806NH2807N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4652

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5649250NH2854N Parcialmente estimada

5649251NH2854N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4653

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6059809NH2865N Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6059809NH2865N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4654

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4349363NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4655

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19401022 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4656

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A19300025 Desestimada

15019A19300027 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4657

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4846607NH2844N Estimada

4846608NH2844N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4658

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5941701NH2854S Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5941701NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Página 264 de 291



Nº Rexistro: 4659

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01300623 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4660

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000600300NH39C Desestimada

15019A19401023 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4661

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09100131 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4662

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6240337NH2864S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4663

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08200368 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4664

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10300279 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 28/08/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4665

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4746326NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4666

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00200097 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4667

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4746325NH2844N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4668

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20500250 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4669

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08200208 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4670

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23200031 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4671

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06500015 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4672

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02800122 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4673

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05700073 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4674

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600051 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4675

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000400300NH28G Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4676

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4947609NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4677

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6160901NH2865N Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6160901NH2865N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4678

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5757709NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 30/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4679

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5943511NH2864S Estimada

5943512NH2854S Estimada

5943513NH2854S Estimada

5943514NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4680

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4353409NH2845S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4681

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5554303NH2855N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4682

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4353405NH2845S Desestimada

4353406NH2845S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4683

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600046 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4684

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600288 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4685

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5252514NH2855S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 24/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4686

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500648 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4687

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A16500030 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4688

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000500800NH28E Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4689

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641240NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 06/11/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4690

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4748510NH2844N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4691

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002400100NH29C Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4692

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5546208NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4693

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5349122NH2854N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4694

Contido: Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A17800076 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 13/11/2013 e 14/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4695

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5453503NH2855S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4696

Contido: Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300197 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4697

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5048201NH2854N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4698

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5245604NH2854N Estimada

5245605NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4699

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04200115 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4700

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344515NH2854S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4701

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20300018 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4702

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5651210NH2855S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4703

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20300016 Desestimada

15019A20300020 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4704

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5145745NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4705

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09400235 Desestimada

9333201NH2893S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/09/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4706

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09200263 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4707

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3829002NH2941S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4708

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3807103NH2930N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4709

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23400078 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4710

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20300321 Desestimada

15019A20500247 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4711

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4691101NH2849S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4712

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400427 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4713

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Estimada

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4037101NH2843N Desestimada

4037101NH2843N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4714

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200415 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4715

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002101100NH39C Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4747

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A16200411 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4748

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05700095 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4749

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14700134 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4750

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5981701NH2758S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4751

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14800171 Parcialmente estimada

15019A14800172 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 18/07/2013 e 12/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4752

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7945906NH2974N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4753

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5758031NH2855N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5758031NH2855N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4754

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08200393 Desestimada

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08200393 Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08200393 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4756

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00100014 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/10/2013 e 24/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4757

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8373701NH2887S Desestimada

8373708NH2887S Desestimada

Contido: Exclusión de elementos do catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

0 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4758

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5544526NH2854S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 17/10/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4759

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5344534NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 17/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4760

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1583911NH2818S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4761

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1583912NH2818S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 28/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4762

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01300124 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 07/10/2013 e 28/08/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4763

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6240030NH2863N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4764

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300019 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4765

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300056 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4766

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6346703NH2864N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 28/08/2013 e 06/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4767

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6346701NH2864N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 28/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4768

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A23900270 Desestimada

15019A23900271 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4769

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A00300096 Desestimada

4147209NH2844N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4770

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8244606NH2884S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4771

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300172 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 16/09/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4772

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

1585115NH2818S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4773

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5562201NH2756S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4857

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5641206NH2854S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 13/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4858

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

8046101NH2884N Desestimada

8046108NH2884N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4859

Contido: Delimitación de novo asentamento

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000100300NH39A Desestimada

000100400NH39A Desestimada

000100500NH39A Desestimada

000100600NH39A Desestimada

000100700NH39A Desestimada

000100800NH39A Desestimada

000100900NH39A Desestimada

000101000NH39A Desestimada

000500700NH29B Desestimada

000500800NH29B Desestimada

000500900NH29B Desestimada

000501000NH29B Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4860

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21300018 Desestimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4861

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600051 Desestimada

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600051 Parcialmente estimada

15019A06600051 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4862

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5546219NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4863

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5546219NH2854N Desestimada

5546223NH2854N Desestimada

5546227NH2854N Desestimada

5546228NH2854N Desestimada

5546229NH2854N Desestimada

5546230NH2854N Desestimada

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5546219NH2854N Parcialmente estimada

5546223NH2854N Parcialmente estimada

5546227NH2854N Parcialmente estimada

5546228NH2854N Parcialmente estimada

5546229NH2854N Parcialmente estimada

5546230NH2854N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4864

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01400622 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4865

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02500559 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4866

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01700068 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4867

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9941901NH2994S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4868

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

9941902NH2994S Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4869

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10300123 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4870

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11900239 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4871

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10300127 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4872

Contido: Inclusión de elementos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A22200017 Estimada

15019A22400126 Estimada

15019A24400002 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4873

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21000014 Desestimada

15019A21000020 Desestimada

15019A21000021 Desestimada

15019A21000030 Desestimada

15019A21000046 Desestimada

15019A21000048 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4874

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000500300NH29A Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4875

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200412 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 06/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4876

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4626501NH2942N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4877

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000701700NH28F Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4878

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400382 Desestimada

15019A08400383 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4879

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A13900087 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4880

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5554309NH2855S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4881

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5453506NH2855S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 24/10/2013 e 07/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4882

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5554305NH2855S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4883

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5554306NH2855S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4884

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000077 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4885

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000052 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4886

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000104 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 4887

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07900029 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4888

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07900035 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4889

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6105902NH2860N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4890

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000153 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 30/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4891

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000166 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4892

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000061 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4893

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05600136 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 4894

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000159 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4895

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08000179 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4896

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A05600118 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4897

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5338905NH2853N Desestimada

Contido: Modificación das condicións de xestión

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5338905NH2853N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4898

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6240037NH2863N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4899

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5646817NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4900

Contido: Exclusión de elementos do catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5734606NH2853S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4901

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5444404NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4902

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400109 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4903

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21200331 Desestimada

15019A21200332 Desestimada

15019A21200392 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 09/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4904

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6665509NH2866N Estimada

6665510NH2866N Estimada

6966101NH2866N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 14/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4905

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002500900NH29C Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4906

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

000403300NH29D Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4907

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08300052 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4908

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100478 Desestimada

15019A24100632 Desestimada

15019A24100633 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 23/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4909

Contido: Modificación de cuestións xerais da normativa

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4910

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A21002003 Desestimada

15019A21002074 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 06/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4911

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

7176715NH2867N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4912

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3631816NH2941N Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/10/2013 e 09/10/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4913

Contido: Modificación de trazados vinculantes e de Sistemas Xerais ou dotacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

002401300NH29D Estimada

15019A21700208 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 06/09/2013 e 13/11/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4914

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20700002 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 12/09/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4915

Contido: Exclusión de elementos do catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5146606NH2854N Desestimada

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5146606NH2854N Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 31/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4916

Contido: Exclusión de elementos do catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

Contido: Inclusión de elementos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5147413NH2854N Desestimada

Contido: Outras

Referencia Catastral Proposta de Resolución

0 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4917

Contido: Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4128905NH2942S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4918

Contido: Modificación na delimitación dos contornos de protección dos bens incluidos no catálogo

Referencia Catastral Proposta de Resolución

4129106NH2942S Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4919

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01800074 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 16/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4920

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600184 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 10/07/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 4921

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01600301 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4922

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02300275 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 4923

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A01700067 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 4926

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100567 Estimada

15019A24100568 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.

Nº Rexistro: 4990

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A11600176 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 23/07/2013 e 18/06/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 7165

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A02200229 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 737

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A07300202 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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Nº Rexistro: 738

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

2502404NH3820S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 7671

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14400012 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 8284

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A1950004 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 8285

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A20600066 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 830

Contido: Modificación da cartografía

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A08400140 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 16/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 8703

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5544541NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 8704

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5544541NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 878

Contido: Modificación das aliñacións

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A06600131 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 12/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 879

Contido: Modificación da ordenanza

Referencia Catastral Proposta de Resolución

6035602NH2863N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 8811

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A10500081 Parcialmente estimada

15019A10500133 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 8836

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5544539NH2854N Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 07/11/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 884

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000394 Parcialmente estimada

15019A15000412 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 886

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000385 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 888

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

5864901NH2756S Estimada

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15700021 Estimada

15019A15700022 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos criterios e 
obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de Carballo.
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Nº Rexistro: 889

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000330 Estimada

15019A15000331 Desestimada

15019A15000332 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 896

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A24100385 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 20/08/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 902

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04400412 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/10/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 910

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000106 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 973

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

3031605NH3833S Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 18/06/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 974

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A04500054 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 25/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 975

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15500201 Parcialmente estimada

15019A15500202 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 10/07/2013 e 03/09/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.
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Nº Rexistro: 976

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15000115 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 977

Contido: A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total

Referencia Catastral Proposta de Resolución

001802600NH27F Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesión celebrada o 03/09/2013, segundo Acta que se incorpora neste mesmo Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 981

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A09000301 Estimada

A proposta de resolución foi adoptada pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo, en sesións celebradas os 03/07/2013 e 30/07/2013, segundo Actas que se incorporan neste mesmo 
Anexo do PXOM.

Nº Rexistro: 982

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A15100005 Parcialmente estimada

A proposta de resolución foi adoptada por cumprirse parcialmente cos requisitos legalmente establecidos, e 
cos criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 983

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14900084 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.

Nº Rexistro: 985

Contido: Cambio de clasificación

Referencia Catastral Proposta de Resolución

15019A14800127 Desestimada

A proposta de resolución foi adoptada por non cumprirse cos requisitos legalmente establecidos, e cos 
criterios e obxectivos establecidos pola Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Rural do Concello de 
Carballo.
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PLAN XERAL DE ORDENACIO

ANEXO 3. LISTADO DAS ALEGACIÓNS NAS QUE A SÚA PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 
MODIFICOUSE A CONSECUENCIA DA “ORDEN DO 2 DE XULLO DE 2015

DEFINITIVA DO PLAN XERAL DE ORDENACI

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

 INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO

LISTADO DAS ALEGACIÓNS NAS QUE A SÚA PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 
MODIFICOUSE A CONSECUENCIA DA “ORDEN DO 2 DE XULLO DE 2015 SOBRE APROBACI

DEFINITIVA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE CARBALLO

CONCELLO DE CARBALLO 

INFORME DE ALEGACIÓNS AO PXOM DE CARBALLO 
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Nº Rexistro Referencia Catastral  Contido da Alegación

977 001802600NH27F A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total
1293 6226503NH2962N Cambio de clasificación
1294 15019A24100315 Cambio de clasificación
1341 15019A21000042 Cambio de clasificación
1355 15019A10400207 Cambio de clasificación
1355 15019A10400273 Cambio de clasificación
1362 15019A23500223 Delimitación de novo asentamento
1372 15019A24100421 Cambio de clasificación
1468 15019A24100117 Cambio de clasificación
1507 4725205NH2942N Cambio de clasificación
1644 15019A24300168 Cambio de clasificación
1654 5361104NH2756S Cambio de clasificación
1778 15019A20500054 Cambio de clasificación
1805 5695104NH2759S Cambio de clasificación
1806 15019A14100126 Cambio de clasificación
1913 15019A07600072 Cambio de clasificación
1914 15019A07600070 Cambio de clasificación
1915 15019A07600071 Cambio de clasificación
1933 15019A02500557 Cambio de clasificación
1953 7273305NH2877S A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total
2060 15019A05700064 Cambio de clasificación
2309 15019A05600119 Cambio de clasificación
2477 4416701NH2841N Cambio de clasificación
2511 15019A05600132 Delimitación de novo asentamento
2650 15019A04400270 Cambio de clasificación
2651 15019A04400272 Cambio de clasificación
2651 15019A04400273 Cambio de clasificación
2651 15019A04400274 Cambio de clasificación
2699 15019A08700006 Delimitación de novo asentamento
2721 002400300NH29D A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total
2723 6345603NH2864N Cambio de clasificación
2777 002000800NH28D A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total
2793 4288304NH2848N Cambio de clasificación
2909 15019A14100227 Cambio de clasificación
2936 15019A21200074 Cambio de clasificación
2937 15019A08500291 Cambio de clasificación
3002 15019A11600121 Cambio de clasificación
3013 15019A04400275 Cambio de clasificación
3064 15019A16500001 Cambio de clasificación
3070 15019A05600142 Cambio de clasificación
3113 8749804NH2884N Cambio de clasificación
3123 15019A21200411 Cambio de clasificación
3168 15019A00400107 Cambio de clasificación
3169 15019A02000086 Cambio de clasificación
3184 002500500NH29C Cambio de clasificación
3212 15019A24200230 Cambio de clasificación
3233 15019A24100423 Cambio de clasificación
3233 15019A24100424 A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total
3389 15019A24300167 Cambio de clasificación
3440 15019A06900095 Cambio de clasificación
3481 5855801NH2855N A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total
3494 15019A11600151 Cambio de clasificación
3584 6226532NH2962N Cambio de clasificación
3584 6226533NH2962N Cambio de clasificación
3624 15019A21200254 Cambio de clasificación
3624 15019A21200266 Cambio de clasificación
3725 15019A08400025 Cambio de clasificación
3752 15019A08300183 Cambio de clasificación
3765 15019A09400235 Cambio de clasificación
3766 15019A05600130 Delimitación de novo asentamento
3777 001500700NH28C Delimitación de novo asentamento
3781 15019A20800261 Cambio de clasificación
3791 15019A24100320 Cambio de clasificación
3802 15019A05600124 Delimitación de novo asentamento
3806 001601200NH28B Delimitación de novo asentamento
3808 001601100NH28B Delimitación de novo asentamento
3810 002102200NH28B Delimitación de novo asentamento
3813 002100100NH28B Delimitación de novo asentamento
3836 8749805NH2884N A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total



Nº Rexistro Referencia Catastral  Contido da Alegación

3840 15019A06900094 Cambio de clasificación
3842 5884704NH2758S Cambio de clasificación
3922 15019A00400106 Cambio de clasificación
3988 15019A01600042 Cambio de clasificación
3988 15019A01600043 Cambio de clasificación
3988 15019A01600056 Cambio de clasificación
3989 15019A02500609 Cambio de clasificación
3989 15019A02500610 Cambio de clasificación
3990 15019A01600041 Cambio de clasificación
4005 15019A00400624 Cambio de clasificación
4071 15019A06900099 Cambio de clasificación
4072 001101800NH28B Cambio de clasificación
4078 6345602NH2864N Cambio de clasificación
4079 000901400NH29D Cambio de clasificación
4079 15019A19300312 Cambio de clasificación
4081 000901000NH29D Cambio de clasificación
4081 15019A19300285 Cambio de clasificación
4085 15019A19300287 Cambio de clasificación
4103 15019A23500227 Delimitación de novo asentamento
4108 15019A14100255 Cambio de clasificación
4134 0926603NH3802N Cambio de clasificación
4136 000400300NH28F Delimitación de novo asentamento
4136 000400400NH28F Delimitación de novo asentamento
4136 15019A08700071 Delimitación de novo asentamento
4136 15019A08700072 Delimitación de novo asentamento
4143 15019A04500093 Cambio de clasificación
4173 6345203NH2864N A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total
4177 15019A01600040 Cambio de clasificación
4223 15019A15500231 Cambio de clasificación
4236 15019A05700065 Cambio de clasificación
4247 002100700NH28B Delimitación de novo asentamento
4264 15019A09400258 Cambio de clasificación
4283 9133107NH2993S Cambio de clasificación
4283 9133102NH2993S Cambio de clasificación
4283 8931901NH2993S Cambio de clasificación
4290 15019A23500042 Delimitación de novo asentamento
4356 15019A24300142 Cambio de clasificación
4365 15019A14100021 Cambio de clasificación
4377 15019A24300171 Cambio de clasificación
4379 15019A05800057 Delimitación de novo asentamento
4391 15019A02500606 Cambio de clasificación
4446 15019A14100180 Cambio de clasificación
4448 15019A08600058 Cambio de clasificación
4448 15019A08600057 Cambio de clasificación
4462 2967201NH2826N Cambio de clasificación
4479 15019A01600039 Cambio de clasificación
4502 15019A10200069 Delimitación de novo asentamento
4511 15019A00400105 Cambio de clasificación
4540 15019A11500044 Cambio de clasificación
4555 1104901NH3810S Cambio de clasificación
4563 1106601NH3810N Cambio de clasificación
4565 1106602NH3810N Cambio de clasificación
4567 1105706NH3810N Cambio de clasificación
4569 1104903NH3810S Cambio de clasificación
4573 1105705NH3810S Cambio de clasificación
4583 15019A07900191 Cambio de clasificación
4615 15019A08600293 Cambio de clasificación
4615 15019A08600294 Cambio de clasificación
4615 000802400NH28F Cambio de clasificación
4621 15019A20500053 Cambio de clasificación
4683 15019A01600046 Cambio de clasificación
4764 15019A08300019 Cambio de clasificación
4767 6346701NH2864N A parcela está incluida parcialmente na clasificación. Se solicita a súa inclusión total
4865 15019A02500559 Cambio de clasificación
4891 15019A08000166 Cambio de clasificación
4893 15019A05600136 Cambio de clasificación
4896 15019A05600118 Cambio de clasificación



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

PLANO RESUMO DAS ORDENANZAS REGULADORAS DO SOLO 

URBANO CONSOLIDADO 

PLANO RESUMO DAS EDIFICACIÓNS FORA DE ORDENACIÓN 

POLA SÚA ALTURA NO SOLO URBANO CONSOLIDADO 
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ANEXO 5 

METODOLOXÍA DA DELIMITACIÓN E CONSOLIDACIÓN 

DOS NÚCLEOS RURAIS 
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1 METODOLOXÍA DA DELIMITACIÓN  
E EXEMPLO DUN NÚCLEO RURAL 

Tomamos como exemplo o núcleo de Aldemunde de Arriba (Aldemunde), para explicar a metodoloxía de 
delimitación dos núcleos rurais: 

- Identificamos xeograficamente os ámbitos dos asentamentos sobre a base das entidades de poboación 
do Instituto Nacional de Estadística, o nomenclátor oficial da Xunta de Galicia e na toponimia oficial; 
recollida no Decreto 189/2003, os núcleos rurais delimitados en anteriores planeamentos e os 
asentamentos históricos de feito e singularizados na práctica municipal. 

CÓDI GO DO I NE NOME DO NÚCLEO NO I NE 
010100 ALDEMUNDE DE ARRI BA 

 

CÓD PARROQUI A CÓD NÚCLEO NOME NO NOMENCLÁTOR OFI CI AL 

01 002 ALDEMUNDE DE ARRI BA 

- Discrimínase os asentamentos segundo os criterios referidos na análise do modelo de asentamento 
poboacional. Selecciónanse asentamento tradicionais rurais 

- Analízase as edificacións existentes -por tipoloxía, uso e idade- reflectindo nos planos os seus usos, 
distinguindo entre edificacións tradicionais e recentes, e distinguindo entre as principais e as auxiliares. 

- Identifícanse os elementos primarios dos asentamentos: Os espazos propios da vida comunitaria 
incluídos na armazón dos asentamentos (adros, cemiterios, lavadoiros, eiras, carballeiras...); os 
elementos monumentais os caracterizan e definen (igrexas, reitorais, pazos, casas grandes...) 

 

Análise das edificacións existentes e dos espazos de relación comunitaria. 

- Analízase a estrutura parcelaria sobre o catastro actualizado, identificando as áreas cun parcelario 
homoxéneo e reflectindo a parcela media. Esta análise da realidade catastral é a base para a distinción 
entre as áreas de núcleo histórico-tradicional e as áreas de núcleo rural común.  
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Plano Catastral 2010, identificación das estruturas e do parcelario tipo 

- Identificación dos camiños que soportan os crecementos, independizando as distintos modelos de 
crecemento entre as áreas delimitadas como núcleo rural histórico tradicional e as áreas de núcleo rural 
común 

- Estudo pormenorizado da consolidación dos núcleos, propoñendo unha ordenación compatible coa 
estrutura parcelaria existente. Así, identifícanse as parcelas consolidadas na súa edificabilidade (punto 
vermello), os predios susceptibles de ser edificados (punto verde), que polo seu tamaño excepcional 
poidan ser segregados (liñas de trazos) segundo a ordenación proposta. Os criterios de consolidación 
reflíctense no seguinte punto. 
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Análise da estrutura parcelaria, consolidación e delimitación dos ámbitos do núcleo rural 

- Conforme a este estudo da consolidación, delimitacións de planeamentos anteriores e os criterios de 
delimitación xerais dos núcleos rurais, reflectidos en aliñas anteriores, delimítanse as os ámbitos de 
núcleo rural e defínense os seus tipos: HISTÓRICO-TRADICIONAL e COMÚN 

- Conforme a estas delimitacións e os datos tomados no traballo de campo, cóbrense as fichas 
individualizadas de información e ordenación dos núcleos rurais. Especificamente na parte de 
ordenación da ficha reflíctese os valores de consolidación, a parcela mínima de segregación e los límites 
nos indicadores para a remisión a un plan especial de mellora de núcleo rural. 

 

Extracto das fichas individualizadas dos núcleos rurais de información e xestión para o núcleo de Aldemunde de Arriba 
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2 CONSOLIDACIÓN NÚCLEOS RURAIS 

O artigo 13 da LOUG, tanto no punto 1. como nos puntos 3.a e 3.b sinala que a consolidación é por 
edificación e segundo a ordenación proposta 

 

 

Así, a consolidación establecese en función da edificabilidade asignada por ordenación en cada predio, 
segundo o usos previstos. Entendese a consolidación dos núcleos rurais como unha proporción entre a 
capacidade de edificabilidade dos predios segundo a ordenación (usos, fronte de aliñación, superficie mínima, 
fronte mínimo...)establecida no PXOM e a edificabilidade existente nestes. De xeito extensivo e como 
metodoloxía de traballo, establece unha simplificación a escala do núcleo para o calculo da consolidación, 
distinguindo entre predios xa edificados e predios baleiros; baixo o seguinte compendio de criterios: 

- Os predios non ocupados, susceptíbeis de ser edificados segundo os criterios ordenación definidos no 
PXOM, considéranse predios baleiros a efectos do calculo da consolidación. 

- Se polas características dun predio (en especial a superficie e fronte a vía pública) puidese segregarse 
conforme a ordenación proposta, a normativa e dentro do límite marcado polos indicadores de 
complexidade urbanística dese núcleo rural (non vinculadas a actuacións integrais), considéranse os 
predios resultado da segregación a efectos do cálculo da consolidación. 

- Os predios no que a edificación principal pola súa dimensión non permiten ser reedificados sen a 
substitución destas considéranse predios consolidados, xa que entendese esgotaron a súa 
edificabilidade. Polo tanto, tódolos procesos de substitución de edificación ou trocos de usos sobre 
edificacións existentes considéranse predios edificados e consolidados a efectos a consolidación do 
núcleo. 

- Así mesmo os predios consolidados con edificacións en réxime de fora de ordenación considéranse 
consolidados; xa que a conservación da actividade ou da edificación depende das licenzas concedidas 
noutrora. E calquera proceso de adecuación as ordenacións propostas, non aumentaría a consolidación 
do núcleo. 

- Tamén as parcelas de usos comunitarios (dotacións) tanto sexan edificatorios (igrexa parroquial, 
camposanto, centros sociais) como non (campos da festa e outros espazos libres) campo da festa...) que 
mantén o plan, considéranse consolidadas; pois os criterios normativos de edificabilidade e ocupación 
para eses predios foron acadados. Así mesmo, a súa existencia efectiva é parte indisoluble e razón de ser 
do asentamento de poboación rural e da vida comunitaria. 

- Así mesmo as fincas singulares incluídas no catálogo de elementos a protexer e recuperar que o plan 
protexa a súa integridade, considéranse xa consolidadas conforme ao planeamento 

- Os predios baleiros que non cumpran os criterios establecidos no planeamento de parcela edificable –ben 
por falta de acceso a vía publica, fronte mínimo, superficie mínima ou a imposibilidade de edificar unha 
vivenda que cumpra cos criterios mínimos de habitabilidade- non se consideran a efectos da 
consolidación.  

O valor da consolidación de cada núcleo sería a razón, expresada en tanto por cen, entre os predios xa 
consolidados e a suma dos predios baleiros e mailos xa consolidados, para cada ámbito de núcleo rural. 

Extracto do artigo 13.3.a Extracto do artigo 13.3.b 
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O valor da consolidación recollese nas fichas individualizadas de cada núcleo, no epígrafe de criterios de 
ordenación, cos datos senlleiros que permiten o establecemento desta. Así mesmo, reflíctense os datos de 
ordenación debullados polos ámbitos do núcleo rural: Solo de Núcleo Rural Histórico Tradicional (SNR-HT) e 
Solo de Núcleo Rural Común (SNR-C ). 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

DEMANDANTES SOLO INDUSTRIAL 
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DEMANDA DE SOLO INDUSTRIAL 

A continuación inclúese listado das empresas que presentaron solicitude coa fin de obter unha parcela 
no polígono industrial. 

 EMPRESA SECTOR EMPRESA 

1 OBRAS Y SERVICIOS MARACANÁ, S.L. OBRAS Y SERVICIOS 

2 CONSTRUCCIONES ALEJANDRO MARTÍNEZ E HIJOS, S.L. OBRAS PÚBLICAS 

3 TALLERES MIGUEL REPARACIÓN AUTOMÓBIL 

4 EMILIANO GESTO SUÁREZ TRANSPORTES 

5 EVARISTO CASTIÑEIRA DE LA FUENTE METAL 

6 CARPINTERÍA MARIÑO CARPINTERÍA MADEIRA 

7 LOCKING ACCESORIOS TÉCNICOS, S.L.U. METAL 

8 SILVANA SEVERINO DA COSTA SPA 

9 LONGUEIRA E HIJOS, S.L. TRANSPORTE E EXCAVACIÓN 

10 METALBER CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. CARPINTERÍA METÁLICA E ESTRUTURAS 

11 INSDUSTRIAS TORRES GOLÁN, S.L. FABRIC. VENTANAS PVC 

12 GALLEGA DE PERFILADOS, S.L. FABRIC. PERFIS E RECUBRIMENTOS 

13 JESÚS LAMAS LAMAS MADEIRA 

14 JOSÉ QUEIJO DUBRA MADEIRA 

15 FRAILE PAPEL, S.L. MANIPULACIÓN PAPEL 

16 MÁRMOLES MILAGROSA, S.L. ELABORACIÓN GRANITO 

17 JOSÉ PENA ABELENDA TRANSPORTES 

18 NURICLIMA GALICIA, S.L. CLIMATIZACIÓN 

19 GARLEIS EXCAVACIÓNS, S.L. EXCAVACIÓN 

20 SELIMETAL, S.L. CARPINTERÍA METÁLICA 

21 MARTÍNEZ DANS MONTAJES S.C. SIDEROMETAL 

22 Mª ISABEL RODRÍGUEZ BERTOA HOSTALERÍA 

23 EDREIRA Y BALDOMIR, S.L. PINTURA E DECORACIÓN 

24 MANUEL VILARIÑO VILARIÑO CONSTRUCCIÓN 

25 CONSTRUCCIONES GUNTIAN, S.L. CONSTRUCCIÓN 

26 ALVREY OBRAS Y SERVICIOS, S.L. CONSTRUCCIÓN 

27 MONTAXES DIMAR, S.L. CONSTRUCCIÓN 

28 HERRERO MARINESCA CONSERVAS, S.L. ALIMENTACIÓN-CONSERVAS 

29 CLUBE DE TENIS CARBALLO, S.L. INSTALACIONS DEPORTIVAS 

30 PROINBER BERGANTIÑOS, S.L. PROMOCIÓN-CONSTRUCCIÓN 

31 PANADERÍA BENIGNO ANDRADE, S.L. ALIMENTACIÓN - PANADERÍA 

32 FERROCAR, S.L. PREFABRICADOS FORMIGÓN 

33 INTERSPORT PIÑEIRO-GRUPO PIÑEIRO SPORT, S.L. DEPORTES 

34 ANTONIO MATO NÚÑEZ CONSTRUCCIÓN 

35 TALLERES FERNÁNDEZ ESTRUCTURAS METÁLICAS 

36 JESÚS MANUEL PIÑEIRO VILANOVA CARPINTERÍA METÁLICA 

37 PUENTEGA, S.L. CARPINTERÍA MADEIRA 

38 PROYEKTA & CONCEPTO MOBILIARIO COCINA 

39 JOSÉ GÓMEZ TEDIN DESEÑO E CONSTRUCCIÓN 

   

41 JOSÉ MANUEL CANCELO BOUZAS MADEIRA 

42 PUERTAS ARUME, S.A. MADEIRA 

43 ANTONIO COTELO MATO AUTOMOBIL 

44 ATESVI, S.L. CONSTRUCCIÓN 

45 POMBO VÁZQUEZ E HIJOS, S.L. POMPAS FÚNEBRES 

46 UNIBER GARCÍA AÑÓN, SL.L INDUSTRIA SIDEROMETALÚRXICA 
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 EMPRESA SECTOR EMPRESA 

47 JOSÉ ANTONIO FUENTES FUENTES FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-GAS 

48 SONIA BOUZAS MATO MAQUINARIA AGRÍCOLA 

49 CONSTRUCCIONES ORRO, S.L. CONSTRUCCIÓN 

50 BEGOÑA MARTÍNEZ AREOSA METAL 

51 TRANSPORTES Y BOMBEOS ATLÁNTICO S.L. TRANSPORTE E BOMBEO FORMIGÓN 

52 DESGUACES LEMA, S.L. CHATARRA E XESTIÓN DE RESIDUOS 

53 TRANSPORTES JOSÉ MANUEL POMBO GOLÁN TRANSPORTES MERCANCÍAS 

54 IMPERDIBLE, S.L. TEXTIL 

55 VENTANALES ALUNOR CARPINTERÍA ALUMINIO 

56 MIGUEL VECINO RODRÍGUEZ ALMAC.E VENTA PINTURAS 

57 REXER, S.L. RECOLLIDA LIXO 

58 ANYRA KELLER, S.A. CONSTRUCCIÓN 

59 ABERTAL NETWORKS NOVAS TECNOLOXÍAS 

60 JOSÉ FERNANDO PARDIÑO BUSTO TRANSPORTES 

61 RETEPRO 2000 REV.FACHADAS-REHAB.EDIF. 

62 GABRIEL ANDRADE PARDIÑAS MARMOLERÍA 

63 SEFOGAS, S.L. FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-GAS 

64 JUAN JOSÉ FUENTES VARELA MECÁNICA-ELECTRIC.COMPRA-VENTA 

65 JOSÉ MAUEL VALIÑA Y OTRO, C.B. ALMAC.E VENTA PROD.CONSTR. 

66 CARROCERÍAS MAR VEDRO, S.L. FABRIC. CARROCERÍAS AUTOCARES 

67 ANDRÉS MANTEIGA ALCÓN PISTA CARTS 

68 CONSLAR GALICIA, S.L.U. OBRA CIVIL E EDIFICACIÓN 

69 COMERCIAL J.M. ROMAY FABR.Y COM.COMPOÑENTES AGROIND. 

70 FERRETERÍA ANGEL RAMA FERRETERÍA 

71 MAR DO PINDO, S.L. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS 

72 JOSÉ ANTONIO POSE POSE CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS 

73 CONFECCIONES TORRES TASENDE, S.L. CONFECCIÓN 

74 CABLES INFORMÁTICA VENTA E REP. EQUIP.INFORM. 

75 TRANSPORTES RAZO, S.L. TRANSP.Y COMERC.MINERAIS 

76 ENRIQUE JOSÉ VILLAR AMARELLE TRANSPORTES - TAXIS 

77 IFECGAS PEREIRA, S.L. 
FONTANERÍA-ELECTRICIDADE-
CLIMATIZACIÓN 

78 SUELNOR, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELÉCRICO 

79 EDESIO LEMA PUÑAL CONSTRUCCIÓN 

80 Mª ESTHER CAMPOS VÁZQUEZ TEXTIL 

81 DECORACIONES J. BELLO, S.L. CONSTR.,EDIFICAC.E RESTAURACIÓNS 

82 TEMPO IMPORT, S.L. SON-ELECTRÓNICA-ILUMINACIÓN 

83 ESTAINE, S.L. CONSTRUCCIÓN 

84 PROMOCIONES AVECOR, S.L. CONSTRUCCIÓN 

85 INSTALACIONES TASENDE, S.L. CALEF.,FONTAN.,GAS.,AIRE AC., E.SOLAR 

86 EXCAVACIONES CASAIS, S.L. CONSTRUCCIÓN - OBRA CIVIL 

87 JAVIER VILARIÑO PENA CONSTRUCCIÓN 

88 CONSVILAR, S.L. CONSTRUCCIÓN 

89 COSAN BERGANTIÑOS, S.L. DISTRIB.DE BEBIDAS 

90 PEDRO MARIÑO LOUREIRO CONSTRUCCIÓNS METÁLICAS 

91 SAVELO, S.L. QUIMICO (DETERXENCIA-ZOOSANITARIOS)

92 CARBÓNICAS MARUXA, S.L. ALIMENTACIÓN - BEBIDAS 

93 CARMEN PEREIRA DÍAZ (NEUMÁTICOS TRABA) PNEUMÁTICOS 

94 ABELAS ALEXAN MAT.CONSTR. - PORTAS 

95 JESÚS RAMÓN GARCÍA CANCELA COMPRA VENTA VEHÍCULOS 

96 DESGUACES 24 HORAS, S.L. DESCONTAMINACIÓN AUTOMÓBIL 
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 EMPRESA SECTOR EMPRESA 

97 MANUEN PENSADO Y MANUEL PEDROUZO XARDINERÍA E FORESTAL 

98 ALUMINIOS FRANCISCO GUILLIN, S.L. CARPINTERÍA METÁLICA 

99 NOVOLUX, S.L. MONTAXES ELÉCTRICAS 

100 PUERTAS RAMÓN RAMA, S.L. FÁBRICA PORTAS MADEIRA 

101 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ COUTO MAQU.DOMESTICA Y HOSTALERÍA 

102 JUAN  JOSÉ MENDES PENA CLIMATIZACIÓN 

103 JOSÉ MANUEL LÓPEZ PENA CARPINTERÍA MADEIRA 

104 EXCAVACIONES H. OTERO, S.L. EXCAVACIÓN 

105 HERMANOS LADO, S.L. CONSTRUCCIÓN 

106 SANTIAGO NOGUEIRA PUENTE SUMINISTROS INDUSTRIAIS 

107 MONTAJES ALAN, S.L. METAL 

108 ALMACENES M. ALONSO, S.L. MATERIAL CONSTRUCCIÓN 

109 TALLERES BENIGNO LEMA   

110 CEBEY METAL CARPINTERIA E MECANIZADOS 

111 E.S. CARVOLTA, S.L. COMERCIO MENOR CARBURANTES 

112 JOSÉ A. LORENZO FERNÁNDEZ Y OTRO HOSTALERÍA 

113 ALUMINIOS BALBOA METALURXIA-ALUMINIO 

114 MAQRESOL MAQUINARIA INDUSTRIAL 

115 CONSTRUCCIONES GÓMEZ COUTO, S.L. CONSTRUCCIÓN 

116 TRANSPORTES JOSÉ BALSA SEÑARIS TRANSP. COMESTIBLES 

117 SONPRESS, S.L. TELECOMUNICACIONS 

118 Mª CARMEN PÉREZ EIRÍS   

119 PROMOCIONES PREPASA, S.L. PROMOCIÓN INMOBILIARIA 

120 ARES Y PACHECO, S.A. ELECTRICIDADE 

121 CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANDÚJAR, S.L. CONSTRUCCIÓN 

122 TALLERES PENSADO AUTOMOBIL 

123 CONFECCIONES TERUCA, S.L. TEXTIL 

124 ELECTRIBER ELECTRICIDADE 

125 ALLNET, S.L. INFORMÁTICA-TELEFONÍA 

126 UREOGHAM, S.L. CONSTRUCCIÓN 

127 ENFOSCADOS HERMANOS CABEZA, S.L. XESOS Y ESCAIOLAS 

128 JUAN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ PINTURA E BARNIZADO 

129 CONSTRUCCIONES AMARELLE CONSTRUCCIÓN 

130 FRUTOS SECOS MAESTRO ALIMENTACIÓN 

131 CONSTRUCCIONES DANIEL CANEDO, S.L CONSTRUCCIÓN 

132 ANTONIO PENSADO ANDRADE COMERCIO PROD.AGRÍCOLAS 

133 IDENTITY CARS ENGINEERING, S.L. DESEÑO Y FABR.AUTOMÓBIL 

134 CONSTRUCCIONES FUSACONS, S.L. CONSTRUCCIÓN 

135 CONSTRUCCIONES CABEZA RAMOS, S.L. CONSTRUCCIÓN 

136 MUEBLES SAN JUAN FÁBRICA DE MOBLES 

137 AVELINO LOUREIRO AÑON CONFECCIÓN 

138 AKRIS, S.C. MOBILIARIO E DECORACIÓN 

139 CONST.ALEJANDRO MARTÍNEZ E HIJOS, S.L. CONSTRUCCIÓN 

140 JUAN GARCÍA DE SEÁREZ REPARTO PRENSA 

141 TAMASO, S.L. CONFECC.PRENDAS VESTIR 

142 COSRAY, S.L. CONFECC.PRENDAS VESTIR 

143 SERVICIOS AGRÍCOLAS POSE, S.L. SERVIZOS AGRICOLAS 

144 JOSÉ ANTONIO CALHEIROS PACHECO FABR.VENT.PEDRA E GRANITO 

145 TALLERES J.LEMA - CARBALLO AUTOMOBIL 

146 ALMACENES Y FERRALLA MARFRAN, S.L. MAT.CONST.E FERRALLA 
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147 MANUEL TORRES FERNÁNDEZ MONTAXE PERSIANAS 

148 RÍO ANLLÓNS, S.C.G. HORTALIZAS 

149 REVESTIMIENTOS RAMA, S.L. REVESTIM.FACHADAS 

150 JESÚS GARCÍA NIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA 

151 RAMÓN SOUTO SERRANO CONSTRUCCIÓN 

152 BETAFER, S.L. CARPINTERIA METALICA 

153 BOBIDRUM ES, S.L. MADEIRA 

154 I. EDUARDO ROMAY, S.L. METAL 

155 CONSTRUCCIONES JANASU, S.L. CONSTRUCCIÓN 

156 JOSE FARIÑA ANDRADE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

157 RYCAS FUENTES, S.L. CONSTRUCCIÓN 

158 GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS, SAN MARCOS S.L. PROMOTORA-CONSTRUCTORA 

159 REGA MORALES, S.L. CONSTRUCCIÓN 

160 CLIMATEGA, S.L. CLIMATIZACIÓN 

161 FRANCISCO JAVIER BLANCO ANDÚJAR AUTOMOBIL 

162 JOSÉ VARELA BLANCO   

163 MANUEL MUIÑO COSTA MOLTURACIÓN CEREAIS 

164 MANUEL COSTA ABELENDA MECANIZADOS 

165 COMUNIDAD PROPIET.POLIG.INDUSTRIAL SERVIZOS 

166 AUTOMÓVILES URBIETA, S.A. AUTOMOCIÓN 

167 DOLORES NOGUEIRA BASALO TALLER CONFECCIÓN 

168 HIERROS VARELA URBIETA, S.A. METAL 

169 MANUEL VARELA PONTE METAL 

170 MOLDEGAL, S.L. MADEIRA 

171 JOSÉ MANUEL SOUTO SERRANO TALLER MECÁNICO 

172 CONSTR.RAMÓN VÁZQUEZ Y REINO, S.L. CONSTRUCCIÓN 

173 REVESNOR, S.L. CONSTRUCCIÓN 

174 ALQUILERES INDUSTRIALES CARBALLO, S.L. ALQUIL.MAQUIN.INDUSTRIAL 

175 CREATIVA DIGITAL, S.L. IMPRESIÓN DIXITAL 

176 JUAN CARLOS VILAR BERMÚDEZ CARPINTERÍA MADEIRA 

177 ALMACENES AGRO, S.L. 
COM.MAY.CEREAL.SEMENTES. Y 
ALIM.GANDO 

178 CARPINTERÍA ALCABER, S.L. CARPINTERÍA E ALMACÉN 

179 NEUMÁTICOS ROGELIO, S.L. TALLER PNEUMÁTICOS 

180 PREFABRICADOS GUNTIN, S.L. PREFABR. FORMIGÓN 

181 NIOCANFI, S.L. CONSTR. XERAL 

182 DISTRIBUCIONES BRAÑERBE, S.L. DISTRIB.DE BEBIDAS 

183 ELECTRICIDADE XONXA, S.L. INST.ELÉCTRICAS 

184 ARCO PAZO, S.L. PROMOCIÓN INMOBILIARIA 

185 MARCELINO RODRÍGUEZ GARCÍA PINTURA E DECORACION 

186 TRANSP.HERMANOS RAMA RGUEZ,S.L. TRANSP.MERCANCÍAS 

187 JESÚS CANEDO BLANCO CARPINTERÍA METÁLICA 

188 RAMÓN LÓPEZ CERVIÑO TRANSPORTES 

189 CONSTRUCTORA FRABOSIL, S.L. CONSTRUCCIÓN 

190 JOSÉ ANTONIO FUENTES TORRES MADEIRA 

191 MARMOLERÍA JOSÉ REY, S.L. ELAB.Y TRANSF.PEDRA 

192 CONSTR.MOUZO Y SOUTO, S.L. CONSTRUCCIÓN 

193 ALQUILERES RENE Y MAR, S.L. CONSTRUCCIÓN 

194 RE 100 GALICIA, S.L. COM.ART.REGALO 

195 CONSTR.SOUTO Y PAZOS, S.L. CONSTRUCCIÓN 

196 CRISTINA SÁNCHEZ PEDROUZO CONSTRUCCIÓN 
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197 CARPINTERÍA LORAMA, S.L. MADEIRA 

198 ALUMINIOS BERGANTIÑOS, S.L. METAL 

199 MADERAS LAMELAS, S.L. MADEIRA 

200 A.D. GRUPO REGUEIRA, S.A. AUTOMOBIL 

201 CARPOGA, S.L. MADEIRA 

202 R. POSE DISTRIBUCIONES, S.L. DISTRIB.DE BEBIDAS 

203 VIPECON GALICIA, S.L. CONSTRUCCIÓN 

204 GONZACAR, S.L. AUTOMOBIL 

205 JESÚS FUENTES QUEIJO ENSINO 

206 MOTOR CANEDO, S.L. AUTOMOBIL 

207 METALÚRGICA BB, S.L. METAL 

208 ALQUILERES VILLAR, S.L. CONSTRUCCIÓN 

209 JEPOMAR, S.L. AUTOMOBIL 

210 LUIS ANGEL COTELO RECAREY VENT.MIN.MAQUINARIA 

211 CARPINTERÍA DOMARCO, S.L. MADEIRA 

212 JOSÉ LEMA CASTIÑEIRA METAL 

213 CARPINTERÍA LISTA, S.L. MADEIRA 

214 JOSÉ MANUEL TASENDE MARTÍNEZ REPARACIÓN RADIADORES 

215 AUTOMÓVILES VILAS RAMA, S.L. AUTOMOBIL 

216 PERFECTO MARTÍNEZ GARCIA CONSTRUCCIÓN 

217 CASIMIRO SANTOS RODRÍGUEZ MAQUINARIA AGRÍCOLA 

218 J.BAUTISTA Y J.RAMÓN SUÁREZ OSINDE CONSTRUCCIÓN 

219 FELIX REGUEIRO SOUTO AUTOMOBIL 

220 AUTOMÓVILES O LARGO, S.L. AUTOMOBIL 

221 JESÚS ANDRADE CAAMAÑO MADEIRA E MARMOL 

222 ALVA GRÁFICA ARTES GRÁFICAS 

223 CÁNDIDO RODRÍGUEZ PALLAS DISTRIB.DE BEBIDAS 

224 FRANCISCO JAVIER CANEDO ANTELO MADEIRA 

225 CONFIRO, S.L. CONSTRUCCIÓN 

226 JESÚS TRIGO POMBO TRANSPORTES 

227 VICTOR VEIGA CORES CONSTRUCCIÓN 

228 EXCAVACIONES VILCAM, S.L. CONSTRUCCIÓN 

229 ALFONSO VARELA SÁNCHEZ AUTOMOBIL 

230 ANTONIO VARELA SERRANO AUTOMOBIL 

231 MANUEL LÓPEZ ANDRADE METAL 

232 DECORACIÓN FUENTES Y BOLERAS, S.L. DECORACIÓN 

233 EXCAVACIONES LOBERA, S.L. EXCAV.-CANALIZ.-BEIRARRÚAS 

234 ISIDRO VARELA BARDANCA TRANSPORTES 

235 QUICELCO, S.L. COMERCIO QUÍMICO 

236 JULIO SUÁREZ ESPASANDÍN TALL.SOLDADURA-CARP.METÁL. 

237 GENEROSO ANGERIZ, S.L. CONSTRUCCIÓN 

238 LUCIANO RODRÍGUEZ, S.L. TRANSPORTES 

239 AUTOS FERNÁNDEZ BELMONTE, S.L. TRANSPORTE VIAXEIROS 

240 GAS BERGANTIÑOS, S.L. GAS LÍQUIDO EMBOTELLADO 

241 ISIDRO RODRIGUEZ PONTE CONTROL DE PLAGAS 

242 EDUARDO FUENTES, S.A. AUTOMOCION 

243 OZA MOTOR, S.A. AUTOMOCION 

244 AQUADELICES EXPORTACION ALIMENTOS 

245 JARDINERIA VARAN, S.C. OBRA E MANTEMENTO XARD 

246 EVARISTO MIRANDA AMADO CARPINTERIA MADEIRA 
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247 INSPA, S.L. INSTALAC. FONTANERIA 

248 INPUT SERVICIOS GENERALES, S.L. CONSTRUCCION 

249 CITANIA LITORAL, S.L. CONSTRUCCION 

250 JOSE LUIS QUINTEIRO PEREIRA REPARACION MAQUINARIA 

251 HERRERA RIAL, S.L. CONSTRUCCION 

252 JOSE A. ROJO ABELENDA HORMIGON 

253 BARNY TRATAMIENTOS, S.L.   

254 VECIÑO LUYMER, S.L.   

255 C. SISCORIS, S.L. CONSTRUCCION 

256 FRANCISCO GARCIA NEGREIRA   

257 INSTALACIONES BALDAYO, S.L. FONTANERIA E CALEFACC 

258 JUAN ANTONIO VAZQUEZ LONGO   

259 JOSE RODRIGUEZ GARCIA   

260 TRANSPORTES CARNERO TRANSPORTES 

261 DIYESCA CONSTRUCCION 
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1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

El “Estudio de Suelo Industrial en la demarcación de la Cámara de 

Comercio´Industria y Navegación de A Coruña: Situación actual y necesidades 

futuras”, tiene por objeto ofrecer una visión actualizada y precisa del suelo empresarial 

existente en el ámbito territorial de la Cámara de Comercio de A Coruña, de su 

evolución y de las necesidades futuras. 

 

Se trata pues, de analizar la evolución histórica, la situación presente y las necesidades 

futuras de suelo industrial en el área objeto de estudio y determinar las características de 

la oferta y la demanda, con el fin de obtener una serie de conclusiones encaminadas a 

establecer las propuestas de actuación pertinentes. 

 

El objetivo final del estudio es establecer una serie de recomendaciones que sienten las 

bases para la reindustrialización de la zona, mediante la programación no solamente del 

suelo necesario para cubrir la demanda detectada, sino también para disponer del 

espacio industrial suficiente para ofertar a las posibles empresas interesadas, 

manteniendo en equilibrio las dos corrientes de opinión: por un lado aquella que 

defiende que debería primero determinarse la demanda empresarial para después 

acometer actuaciones sobre el suelo y la que argumenta como imprescindible para el 

desarrollo industrial, la creación, en primer lugar, de suelo industrial, es decir, disponer 

de una atractiva infraestructura del sector secundario para ofertarla a las empresas. 
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LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 
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2.- CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, se extiende por un área 

geográfica de 3.340 Km2 pertenecientes a 40 municipios integrados en 7 comarcas: 

 

∗ Comarca de Bergantiños, cuyo ámbito geográfico abarca los municipios de 

Cabana, Carballo, Coristanco, Laracha, Laxe, Malpica y Ponteceso. 

 

∗ Comarca de Betanzos, en la que se ubican los términos municipales de 

Aranga, Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Oza dos Ríos y Paderne. 

 

∗ Comarca de A Coruña, conformada por los municipios de Abegondo, 

Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A Coruña, Culleredo, Oleiros y Sada. 

 

∗ Comarca de Fisterra, en la que se integran los municipios de Cee, Corcubión, 

Dumbría, Fisterra y Muxía. 

 

∗ Comarca de Ordes, en cuyo ámbito se ubican Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, 

Oroso, Tordoia y Trazo. 

 

∗ Comarca de Santiago. Solamente el municipio de Val do Dubra, de los siete 

que la integran, pertenece a la Demarcación de la Cámara de Comercio de A 

Coruña. 

 

∗ Comarca de Terra de Soneira, cuyos municipios de Camariñas, Vimianzo y 

Zas se ubican dentro de los límites geográficos de la zona objeto de estudio. 
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Si exceptuamos la Comarca de Santiago, cuyo municipio de Val do Dubra es el único 

ubicado en la Demarcación Territorial de la Cámara de Comercio de A Coruña y la de 

Betanzos de cuyo ámbito se excluyen los municipios de Miño, Villamaior y Vilasantar, 

el resto de las comarcas integran la totalidad de sus municipios en la zona objeto de 

estudio. 

 

En consecuencia, si tenemos en cuenta que la provincia de A Coruña está formada por 

94 municipios, el 45% de ellos se engloban en el marco general de la Cámara de 

Comercio de A Coruña, lo que representa el 42% de la superficie provincial. 

 

Por otra parte, en el citado territorio se asienta una población de 589.854 habitantes, lo 

que representa porcentajes superiores al 52% y al 21% respecto a la población de la 

provincia de A Coruña y sobre el total de Galicia, respectivamente. 
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3.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL  
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3.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

 

3.1.- MARCO FUNCIONAL 

 

3.1.1.- Infraestructuras viarias 

 

Dentro del sistema urbano, la ciudad de A Coruña se erige como principal y destacada 

área de influencia, desde el punto de vista de la comunicación viaria, que transciende los 

límites del ámbito territorial perteneciente a la Cámara de Comercio, canalizando el 

tráfico en las direcciones siguientes: 

 

• Tres ejes N-S, integrados por la AP-9, la N-550 y el ferrocarril Coruña-Ourense-

Santiago-Madrid 

• Cuatro ejes Oeste-Este, constituidos por la A-6 y la N-VI, la AG-55, la C-552 y 

el ferrocarril Coruña-Lugo-Madrid. 

 

La AP-9 canaliza el tráfico en dirección a Santiago, a las ciudades del corredor 

atlántico, Portugal y Ourense. Por otra parte, dicha vía, con su eje Oeste-Este, comunica 

la zona de estudio con Ferrol y el norte de la península. 

 

La A-6 y la CN-VI recogen el tráfico de largo recorrido hacia Lugo, hasta Madrid. 

 

Por último, la AG-55 y la C-552, a través de Carballo, soportan el tráfico de las 

comarcas de Fisterra, Soñeira y Bergantiños. Actualmente se está redactando el 

proyecto técnico para construcción del Corredor Carballo-Berdoias, con lo que se 

crearía una Vía de Alta Capacidad hasta Vimianzo. En el futuro está previsto llegar con 

esta vía hasta Cee. 
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A partir de esta red básica y, en comunicación con ella, se articula un variado entramado 

de infraestructuras viarias, cuyos principales exponentes son los siguientes: 

 

• C-552 desde A Coruña, a través de Carballo, encauza el tráfico hacia las 

comarcas de Fisterra y Soneira. 

• C-545, que entronca en Baio con la C-552, comunicando las comarcas 

occidentales con Santiago de Compostela 

• C-540, que desde Betanzos e insertándose por el municipio de Oza de los Ríos y 

Curtis, entronca con la N-547, que conforma una vía de unión entre Santiago de 

Compostela y las ciudades de Lugo y Ourense. 

• C-542, que desde Betanzos enlaza con la N-550 en Mesón do Vento y a través 

de Paderne alcanzan el núcleo de Pontes de García Rodríguez y la cornisa 

cantábrica. 

• N-651, que con origen en el núcleo anteriormente mencionado, y una marcada 

dirección norte al igual que la AP-9, canaliza el tráfico en dirección a Ferrol y a 

la cornisa cantábrica. 

 

Los enlaces proyectados en la AP-9, AG-55 y A-6 permiten la comunicación entre las 

autovías y la autopista, a la vez que interrelacionan estas vías con el entramado de 

carreteras nacionales y comarcales descritas. 

 

Por otra parte, a través de la N-550 se accede al Aeropuerto de Alvedro, ubicado a 7 Km 

de la capital y con vuelos directos a Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tenerife, 

Londres y Lisboa. 
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3.1.2.- Infraestructuras portuarias 

 

El Puerto de A Coruña se erige como una de sus primeras señas de identidad de la 

zona.. Ubicado en la misma ciudad, están ligados a él muchos de los planes futuros de 

desarrollo. Dotado de importantes recursos, muelles de atraque e infraestructuras, los 

tráficos más significativos están ligados a graneles líquidos y sólidos, mercancías 

generales, pesca y turismo, siendo su naturaleza la siguiente: 

 

• Energía:    9.480.834 Tm  

• Siderurgia:       699.753 Tm  

• Metalurgia:       461.310 Tm  

• Abonos:        38.894 Tm  

• Química:           9.144 Tm  

• Agro-ganadería:  2.051.713 Tm  

• Material de construcción:    346.186 Tm 

• Transportes especiales:        8.460 Tm 

• Pesca fresca:              30.757 Tm  

• Otras mercancías:          255.011 Tm  

 

Como consecuencia de la cercanía de la refinería de REPSOL YPF, el puerto mueve 

una  gran  cantidad  de  “Gasolina-Petróleo refinado” y “Nafta”. Al analizar las 

mercancías desembarcadas, sobresalen igualmente los flujos de petróleo crudo con 

4.718.322 Tn y el de Carbón y Coque (1.505.598 Tn). 

 

El hinterland del puerto de A Coruña es de carácter regional puesto que comprende 

tráficos locales principalmente derivados del petróleo y productos agrícolas de la 

provincia de A Coruña. 
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La actuación principal del Plan de Inversiones 2005-2009 es el Puerto Exterior en Punta 

Langosteira, cuya entrada en servicio está prevista en 2012. 

 

La construcción de las nuevas instalaciones proporcionará muelles con un calado de 20 

m. La superficie de desarrollo es de 250 hectáreas con una longitud de la dársena de 

5.000 m. Esta infraestructura favorecerá la expansión de los tráficos y el incremento del 

suelo industrial en la zona. 
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5.- ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SUELO INDUSTRIAL 

 

5.1.- POLÍGONOS Y PARQUES INDUSTRIALES EN FUNCIONAMIENTO 

 

En la actualidad, en el territorio perteneciente al ámbito de la Cámara de Comercio, se 

ubican dieciocho polígonos industriales en funcionamiento, con una superficie útil de 

7.071.555 m2 (11.365.806 m2 brutos) de la que únicamente se dispone de 519.654 m2, 

es decir, que la ocupación media de suelo es prácticamente del 93%. 

 

Dichos polígonos han sido promovidos por SIGALSA, XESTUR, SEPES, Diputación 

de A Coruña, Ayuntamientos y asociaciones particulares de empresarios. 

 
OFERTA DE SUELO INDUSTRIAL EN PARQUES Y POLÍGONOS EXISTENTES 

Polígono Promotor 
Superficie total 

bruta 
(m2) 

Suelo industrial 
neta 
(m2) 

Sup. Industrial 
neta disponible 

(m2) 

Os Capelos SEPES 214.455 111.512 0 

Ordes XESTUR 299.698 207.053 41.411 

Ponteceso XESTUR 105.243 43.393 13.018 

Espíritu Santo SEPES 558.809 387.557 0 

Bergondo SEPES 882.000 653.390 0 

Piadela Particular 391.724 266.785 0 

Sabón  Diputación  A Coruña 3.287.910 2.360.000 0 

A Bértoa (Carballo) SIGALSA 517.845 338.415 0 

Pocomaco Particular 739.000 475.000 0 

A Grela Ayto. A Coruña 1.835.370 835.370 0 

O Acevedo  XESTUR 90.808 22.166 4.433 

Sigüeiro XESTUR 395.124 270.946 54.189 

Coirós XESTUR 288.991 124.499 44.800 

Alvedro XESTUR 441.903 224.551 89.820 

Curtis-Teixeiro (1º Fase) SEPES 1.190.000 673.918 271.983 

Arco Iris (Sada) 

El Temple 

Iñás. 1ª Fase 

AYTO. SADA 

AYTO. CAMBRE 

AYTO. OLEIROS 

17.000 

31.426 

78.500 

10.200 

19.700 

47.100 

0 

0 

0 

TOTAL 11.365.806 7.071.555 519.654 
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Si tenemos en cuenta la distribución espacial de los Parques Empresariales 

anteriormente relacionados, se observa que uno de ellos se emplazan en al comarca de 

A Coruña, dos en la de Betanzos, uno en Bergantiños y tres en la de Órdenes, 

incluyendo el municipio de Val do Dubra.  

 

La distribución comarcal de la superficie industrial actualmente disponible, es la 

siguiente: 

 

SUELO INDUSTRIAL NETO ACTUALMENTE  DISPONIBLE  

POR COMARCAS 

Comarca 
Nº de Polígonos con 

superficie disponible 

Superficie Disponible 

(m2) 

A CORUÑA 1 89.820 

BETANZOS 2 316.783 

BERGANTIÑOS 1 13.018 

ÓRDES 3 100.033 

TERRA DE SONEIRA 0 0 

FISTERRA 0 0 

TOTAL 7 519.654 

 

Las comarcas de Terra de Soneira y Fisterra, carecen de superficies industriales en 

parques empresariales. 

 

De los datos reseñados, destaca la escasa, prácticamente nula, oferta de suelo industrial 

en la comarca coruñesa, cuya capital constituye el principal motor económico de la zona 

objeto de estudio. Dicha superficie está disponible en el parque empresarial de Alvedro, 

dado que los polígonos de A Grela, Pocomaco, Sabón y Os Capelos (Carral), Iñás 1ª 

Fase, Arco Iris, El Temple y Bergondo, presentan una ocupación del 100%. 
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Igualmente, en la comarca de Bergantiños, la pequeña superficie de suelo industrial de 

que dispone, se ubica en el parque empresarial de Ponteceso, ya que la ocupación del 

Polígono de Carballo es del 100%. 

En lo relativo a las características de las parcelas disponibles, sobresalen las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SUPERFICIES NETAS  

ACTUALMENTE DISPONIBLES 

 

PARCELAS DISPONIBLES 

Parque empresarial 

Superficie 

disponible 

(m2) 
Nº 

Máxima 

(m2) 

Mínima 

(m2) 

Precio medio 

de venta 

(€) 

Ordes 41.411 10 3.341 907 66 

Ponteceso 13.018 24 1.129 300 31 

O Acevedo 4.433 4  981 24 

Sigüeiro 54.189 26 >3.000 600 63 

Coirós 44.800 7 >3.000 21.000 55 

Alvedro 89.820 72 9.162 391 120 

Curtis-Teixeiro.1ªFase 271.983 34 823 21.398 50 

 



 







 
 
 
 

 
 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DE A BÉRTOA 
 
 

 
 

Datos sobre las características urbanísticas del 
Parque 

 
Promotor:  Sigalsa 
Nº Parcelas:  128 
Superficie mínima:  1.000 m2 
Posibilidad de segregación de las parcelas: Sí 
Posibilidad de agrupamiento de las parcelas:  Sí 
Tipo de parcelas: Mayor de 3.000 m2 
Ocupación: 100 % 
Superficie total del Parque:  517.845 m2 

Superficie industrial del Parque:  338.415 m2 
Superficie social del Parque: 16.954 m2 

 

Tramitación y datos económicos  
del Parque 

 
Ayuntamiento: Carballo 
Parroquia: Bértoa 
Tipo de transacción: Venta 
Año de puesta en funcionamiento: 1990 
Estado de desarrollo:  En funcionamiento 
Inversión Total:  覇 
Nº Empresas instaladas:  32 
Precio mínimo metro cuadrado:   覇 

Precio máximo metro cuadrado:   覇 
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5.2.- PARQUES EMPRESARIALES EN EJECUCIÓN 

 

Actualmente están en fase de construcción o a punto de iniciarse las obras de los 

parques empresariales de Malpica, Vimianzo y Carballo, incluidos en el Plan SUMA y 

de los parques empresariales de Vio e Iñás, 2ª Fase. 

 

PARQUE EMPRESARIAL DE MALPICA 

 

En la comarca de Bergantiños, al noroeste de la provincia de A Coruña, se desarrolla el 

Parque Empresarial de Malpica, con una superficie de 54.979 metros cuadrados, de los 

que 31.000 serán de uso industrial. Estará dividido en 20 parcelas con superficies 

comprendidas entre 1.000 m2 y 5.500 m2. El emplazamiento de este parque es excelente, 

al contar con acceso directo a la AC-420 que, a su vez, enlaza con la A-55 y C-552. 

Además, el parque está situado cerca del núcleo urbano de Buño y de Malpica, y en una 

zona donde ya hay un incipiente tejido industrial. 

 

Está promovido por S.E.A. (Suelo Empresarial del Atlántico). 

 

PARQUE EMPRESARIAL DE VIMIANZO 

 

En el término municipal de Vimianzo se desarrollará un parque empresarial de 300.000 

metros cuadrados, con una superficie industrial de aproximadamente 180.000 m2. La 

economía de este municipio, de poco más de 9.000 habitantes, está asentada 

principalmente en la ganadería y en la producción maderera, por lo que el parque 

contribuirá a diversificar la actividad. 

 

El Parque Empresarial de Vimianzo goza de muy buenas comunicaciones, al estar 

localizado junto a la carretera C-552. Además contará con un acceso de carácter local, la 

carretera AC-432 a Camariñas, y en un futuro con la Vía de Alta Capacidad Carballo-

Finisterre. 
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La promotora es S.E.A. (Suelo Empresarial del Atlántico). 

 

PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO 

 

Promovido por el I.G.V.S., el ámbito en el que se localiza el Parque Empresarial de 

Carballo alcanza un área lindante con el actual Polígono Industrial de Bértoa, contiguo 

al nudo de conexión con la Autoestrada A Coruña-Carballo AG-55, y ocupando una 

extensión superficial de 718.482 m2 la primera fase y 554.007 m2 la segunda fase. Está 

previsto su puesta en servicio en los años 2.009 y 2.010 respectivamente, con una 

superficie útil de aproximadamente 823.000 m2. 

 

Ocupa parte de reserva que se establece en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

 

La Comunicación se realiza a través de la Autovía AG-55. A Coruña-Carballo, que 

entronca el Área Funcional y con grandes infraestructuras regionales, en unas 

condiciones idóneas de accesibilidad. Desde un punto de vista local, la prolongación de 

un viario del actual Polígono Industrial de Bértoa garantiza las relaciones de 

accesibilidad. La autoestrada AG-55 enlaza a 22 Km. con la Autovía del Noroeste y por 

esta con la autopista AP-9 en el enlace de Guísamo, que permiten la conexión con el 

resto del Estado y Portugal respectivamente. 

 

PARQUE EMPRESARIAL DE VÍO 

 

Se ubica en una zona limítrofe al actual polígono de Pocomaco, con una superficie de 

818.177 m2, promovido por “Promotora de Viviendas Urbanas”. 

 

Se emplaza en un territorio limítrofe al ferrocarril y a la autopista AG-55. 
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PARQUE EMPRESARIAL DE IÑÁS. 2ª FASE 

 

Situado en el Municipio de Oleiros en Iñás, se plantea como ampliación del existente. 

Está comunicado por la carretera N-VI. Su promotor es el Ayuntamiento de Oleiros.  

 

Posee una superficie bruta de 318.500 m2. 

 

En conclusión, las superficies de los parques mencionados es la siguiente: 

 

PARQUE 
SUPERFICIE ÚTIL 

(m2) 

SUPERFICIE 

BRUTA (m2) 

Vimianzo 180.000 300.000 

Malpica 31.000 54.979 

Carballo 823.000 1.272.489 

Vio 490.900 818.177 

Iñás. 2ª Fase 222.350 318.500 

TOTAL 1.747.250 2.764.145 
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SAN MARTIÑO II 

 

El Plan Sectorial de ordenación del sector 10 de suelo no urbanizable industrial está 

promovido por el Ayuntamiento de Oroso. 

 

Se ubica  entre la carretera N-550 y los Regatos da Pena y Vilacide. 

 

La superficie bruta es de 455.000 m2 con un aprovechamiento útil de 239.744 m2. 

 

5.4.3.- Resumen de los parques empresariales previstos en Planes y Programas 

 

En conclusión la superficie de los parques anteriormente reseñados es la siguiente: 

  

PARQUE 
Superficie bruta 

(m2) 

Superficie útil 

(m2) 

Laracha 850.000 510.000 

Laxe 50.000 30.000 

Muxía 50.000 30.000 

Camariñas 50.000 30.000 

Cee 190.000 115.000 

San Martiño II 455.000 239.744 

Val do Dubra 113.746 70.000 

TOTAL 1.758.746 1.024.744 
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5.6.- DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE SUELO INDUSTRIAL A CORTO, 

MEDIO Y LARGO PLAZO 

 

En los apartados anteriores se ha determinado la superficie de suelo industrial en los 

polígonos en funcionamiento, la correspondiente a parques empresariales en 

construcción y en proyecto, la prevista en planes y programas y la correspondiente a 

instalaciones en fase de tramitación. 

 

A la hora de establecer la oferta se ha empleado la superficie neta de los parques 

empresariales, dado que las transaciones de compra y venta de suelo, las características 

de las parcelas disponibles, el precio de las mismas, etc, se establecen teniendo en 

cuenta esta superficie. 

 

Tomando como base lo anteriormente expresado se ha distribuido temporalmente la 

oferta de la siguiente manera: 

 

 Oferta actual: Está formado por la superficie de suelo industrial disponible en 

polígonos y parques empresariales en funcionamiento. 

 Oferta a corto plazo (año 2008-2010): La constituyen aquellas infraestructuras 

industriales actualmente en proyecto o en construcción cuya puesta en servicio 

está prevista en este periodo. 

 Oferta a medio plazo (año 2011-2015): Se ha estimado que los parques 

empresariales previstos en el Plan SUMA y planes de sectorización municipal, 

entrarán en funcionamiento en este periodo. 

 Oferta a largo plazo (año 2016-2025): La integran las superficies industriales de 

los parques empresariales en previsión. 
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En consecuencia la oferta de suelo industrial neto, en las distintas infraestructuras 

industriales tanto existentes como en construcción o previstas, es la siguiente: 

 

OFERTA DE SUELO INDUSTRIAL (m2 útil) 

POLÍGONO ACTUAL 
CORTO PLAZO 

(2008-2010) 
MEDIO PLAZO 

(2011-2015) 
LARGO PLAZO 

(2016-2026) 
Ordes 
Ponteceso 
O Acevedo 
Sigüeiro 
Coriós 
Alvedro 
Curtis-Teixeiro 
ACTECA (Arteixo) 
Oroso Pequeno 
Malpica 
Vimianzo 
Carballo 
Vio 
Iñás 2ª Fase 
Camariñas 
Cee 
Laracha 
Laxe 
Muxía 
Val do Dubra 
San Martiño II 
Curtis (Fase 2) 

41.411 
13.018 
4.433 

54.189 
44.800 
89.820 

271.983 

 
 
 
 
 
 
 

949.686 
30.000 
31.000 

180.000 
823.000 
490.900 
222.350 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.000 
115.000 
510.000 
30.000 
30.000 
70.000 

239.744 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

370.000 
TOTAL 519.654 2.726.936 1.024.744 370.000 
 

 

5.6.1.- Distribución espacial de la oferta 

 

Como se ha comentado en capítulos precedentes, el área geográfica de la Cámara de  

Comercio de A Coruña, integra todos los municipios de las comarcas de Fisterra, Terra 

de Soneira, Bergantiños, Ordes y A Coruña , el municipio de Val do Dubra 

perteneciente a la comarca de Santiago y los términos municipales de Aranga, Betanzos, 

Cesuras, Coirós, Irixoa, Oza dos Ríos y Paderne, encuadrados en la Comarca de 

Betanzos. 
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Teniendo en cuenta la distribución comarcal citada, los centros dinamizadores de la 

economía y el ámbito territorial sobre el que se aplican diversos planes y programas que 

tienen por objetivo la ordenación del territorio y regular la implantación de suelo 

empresarial, se han llevado a cabo las siguientes distribuciones homogéneas del 

territorio: 

 

 Area Económica Costa da Morte-Bergantiños: Integrada por las comarcas de 

Fisterra, Terra de Soneira y Bergantiños. 

 Area Económica de Ordes: Comprende la comarca del mismo nombre y el 

municipio de Val do Dubra. 

 Area Económica de A Coruña: Integrada por los municipios de dicha comarca. 

Destacan como motores económicos principales el municipio de A Coruña y el 

futuro Puerto Exterior. 

 Area Económica de Betanzos: Engloba los términos municipales de la Comarca 

de Betanzos pertenecientes a la Cámara de Comercio de A Coruña. 
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La distribución de la oferta en estas áreas es la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA OFERTA DE  

SUELO INDUSTRIAL (m2 útil) 
AREA ECONÓMICA 

ACTUAL 
CORTO PLAZO 

(año 2008-2010) 

MEDIO PLAZO 

(año 2011-2015) 

LARGO PLAZO 

(año 2016-2025) 

TOTAL 

Costa da Morte-Bergantiños 

Ordes 

A Coruña 

Betanzos 

13.018 

100.033 

89.820 

316.783 

1.034.000 

30.000 

1.662.936 

715.000 

309.744 

 

 

 

 

370.000 

1.762.018 

439.777 

1.752.756 

686.783 

TOTAL 519.654 2.726.936 1.024.744 370.000 4.641.334 

 

Del cuadro anterior se desprenden las conclusiones siguientes: 

 

 Oferta actual: El 61% de la superficie industrial disponible se oferta en el área 

de Betanzos (Parques Empresariales de Coiros y Curtis-Teixeiro) la oferta en 

Costa de A Morte-Bergantiños y en la Comarca de A Coruña es prácticamente 

inexistente. 

 Oferta a Corto Plazo: En este periodo, entran en funcionamiento parques 

empresariales en aquellas “Areas Económicas” con una menor disponibilidad de 

suelo industrial, es decir, A Coruña y Costa da Morte-Bergantiños. En la primera 

de las zonas citadas, comienzan su actividad el Parque de Actividades 

Económicas de Arteixo (ACTECA) y los parques empresariales de Vio e Iñás 2ª 

Fase. En A Costa da Morte-Bergantiños entrarán en funcionamiento los parques 

de Vimianzo, Malpica y Carballo y en Ordes el de Oroso Pequeno. 

 Oferta a medio plazo: En el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015, 

está previsto la puesta en funcionamiento de los parques empresariales ubicados 

en el territorio de A Costa de A Morte-Bergantiños y concretamente los 

denominados: Laracha, Laxe, Muxia, Camariñas y Cee con una superficie útil de 

715.000 m2. Igualmente se prevé la entrada en funcionamiento del Parque 

Empresarial de Val do Dubra y del de San Martiño II en Ordes. 
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 Oferta a largo plazo: La única superficie industrial cuya entrada en 

funcionamiento se haya previsto en este periodo es la ubicada en Curtis-Teixeiro 

(2ª Fase) en la Comarca de Betanzos. 
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6.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
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6.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

6.1.- DEMANDA REAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

En el periodo comprendido entre el año 1990 y 1999, han sido adquiridas 465 parcelas 

de uso industrial en los distintos polígonos descritos en apartados anteriores, lo que 

implica una superficie de 1.254.666 m2. 

 

A partir de ese año hasta el 2006 han sido adquiridos 1.285.625 m2 de suelo industrial 

útil lo que supone una media de ventas anuales de aproximadamente 183.607 m2. 

 

La distribución a lo largo del tiempo sintetizada en el cuadro adjunto. 

 

 AÑO 
 90 91 92 93 94 95 96 97 

Suelo 
comprado 
(m2) 

 
70.085 

 
278.193 

 
114.776 

 
117.141 

 
18.143 

 
26.477 

 
91.744 

 
177.879 

Suelo 
disponible 
(m2) 

 
955.679 

 
677.486 

 
562.710 555.168 537.025 510.548 806.361 628.482 

 

 

AÑO 
98 99 00 01 02 03 04 05 06 

 
250.190 

 
110.038 145.100 348.900 137.170 180.311 172.321 125.414 176.409 

 
638.308 

 

 
528.270 

 

 
383.170 

 

 
1.010.864 

 

 
873.694 

 

 
693.383 

 

 
521.062 

 

 
696.063 

 

 
519.654 

 

 

Nota.- No se incluye el polígono de Piadela. 
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Del gráfico se desprende que la adquisición del suelo industrial y en este caso la 

demanda real entre los años 1990 y 2006, no ofrece un crecimiento sostenido, 

observándose un marcado efecto sierra. 

 

Estas alzas y bajas en la adquisición de suelo, no se corresponden  de forma directa con 

auges o depresiones de los indicadores económicos, estando los motivos que las 

generan, relacionados con la oferta de suelo en un momento determinado. 

 

En el periodo analizado la oferta de suelo se reactivó con la puesta en funcionamiento 

de los polígonos de Carballo y Bergondo en los años 1990 y 1991, el del Espíritu Santo 

en 1996, los de Ponteceso y Ordes en 1998. En el periodo comprendido entre los años  

2000 y 2005 la entrada en servicio de los parques empresariales de Cerceda, Coirós, 

Alvedro, Curtis, Carral y Sigüeiro, dinamizaron la oferta, al poner en el mercado 

1.316.080 m2 de suelo industrial. 
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A la vista de la evolución de la oferta y la demanda en el periodo analizado, puede 

deducirse, en consecuencia, que la compra de suelo se revitaliza en aquellos períodos de 

tiempo en los que el mercado pone a disposición de los compradores, superficies 

significativas de suelo industrial, lo que parece indicar que la falta de suelo frena la 

implantación de nuevas industrias. 

 

6.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

Si tenemos en cuenta el suelo adquirido desde el año 1990 al año 2006, la distribución 

por superficies y las características de las parcelas en ese período son las siguientes: 

 

  

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS COMPRADAS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

(Año 1990-Año 2006) 
Sup. Parcelas 

por tramos 
(m2) 

 
Nº 

 

% Sobre total 

 
Superficie 

 
% Sobre total 

<2000 437 62,31 614.750 24,20 

>2000-5000 193 27,60 790.031 31,10 

>5000-8000 35 5,01 307.629 12,11 

>8000-11000 16 2,19 198.143 7,80 

>11000-14000 6 0,70 91.705 3,61 

>14000-17000 5 0,65 69.096 2,72 

>17000-20000 5 0,63 80731 3,18 

>20000 6 0,91 388156 15,28 

TOTAL 701 100,00 2.540.291 100,00 

 

 

 



 198

Estos datos, nos definen una demanda dominada en más del 55% por compradores de 

parcelas cuya superficie no sobrepasa los 5.000 m2, siendo significativo que 

prácticamente el 24% del total del suelo ocupado en estos últimos años se fraccione en 

parcelas inferiores a los 2.000 m2.  

 

En los capítulos precedentes, se analizaron las características de los parquees 

empresariales ubicados en la zona de influencia de la Cámara de Comercio de A 

Coruña. De dicho análisis se desprende que los diez y ocho polígonos en 

funcionamiento, solamente siete (Alvedro, Coirós, O Acevedo, Ordes, Pontecedo, 

Sigüeiro y Curtis-Teixeiro), disponen, desde hace ya algunos años, de suelo industrial 

para poner a disposición de la demanda. 

 

En consecuencia, la evolución de la demanda real, ha de realizarse obligatoriamente en 

estos parques que han ido incorporando suelo industrial al mercado desde el año 1997 

en que entra en funcionamiento  el parque empresarial de Ponteceso, hasta el año 2005 

en que lo hace el de Sigüeiro. 

 

El porcentaje anual medio de venta de suelo en cada uno de ellos, es el que se indica a 

continuación. 

DEMANDA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN PARQUES Y 

 POLÍGONOS CON SUELO DISPONIBLE 

PARQUE 
EMPRESARIAL 

SUELO VENDIDO 
m2 útil/año 

% / ANUAL  
SOBRE EL TOTAL 

Alvedro 26.950 12 

Coirós 15.900 13 

O Acevedo 3.550 16 

Ordes 15.000 9 

Ponteceso 3.400 8 

Sigüeiro 36.150 17 

Curtis-Teixeiro 66.855 10 
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En lo referente al Parque Empresarial de Sigüeiro, se ha llegado a la conclusión que el 

elevado porcentaje de venta de suelo, respecto a las restantes infraestructuras, se debe a 

su proximidad a Santiago de Compostela y al hecho de que en el período en que entró 

en funcionamiento, el área económica de Santiago carecía de suelo industrial por lo que 

acaparó parte de esa demanda. En la actualidad con los parques de nueva creación como 

Sionlla y los ya existentes al norte del municipio de Santiago de Compostela, se estima 

un porcentaje de ventas de suelo en este parque en torno al 10%. 

 

6.3.- ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA: HIPÓTESIS DE PARTIDA 

 

Se ha considerado necesario para estimar la demanda futura, distinguir, en primer lugar, 

la que pueda generarse en los polígonos existentes y la correspondiente a parques en 

ejecución o planificados. 

 

Se ha tenido en cuenta el comportamiento de la demanda en los últimos años en los 

parques en funcionamiento, para estimar, adaptándola a la realidad socioeconómica de 

cada zona, la correspondiente a parques en construcción o planificados. 

 

Por otra parte, en el año 2012 entrará en funcionamiento el Puerto Exterior de A 

Coruña, lo que lleva implícito una dinamización económica y debido a su efecto 

multiplicador la potenciación de la demanda de suelo industrial-comercial. 

 

Para la estimación de la demanda se emplea la superficie neta de los parques 

empresariales, dado que las transacciones de compra y venta de suelo, las características 

de las parcelas, el precio de las mismas, etc., se establecen teniendo en cuenta esta 

superficie. 
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6.3.1.- Estimación de la demanda futura en los parques empresariales en 

funcionamiento 

 

Se ha estimado que la demanda de suelo industrial en los parques en funcionamiento 

que ofertan suelo, seguirá una tendencia similar a la registrada en los últimos años, es 

decir que la demanda de suelo anual será la siguiente: 

 

PARQUE  
EMPRESARIAL 

DEMANDA ANUAL  
(m2 útil) 

Alvedro 

Coirós 

Acevedo 

Ordes 

Ponteceso 

Sigüeiro 

Curtis-Teixeiro 

26.950 

15.900 

3.550 

15.000 

3.400 

25.000 

66.855 

 

 

 

6.3.2.- Estimación de la demanda futura en los parques de Malpica, Laxe, Muxia, 

Camariñas, Cee, Vimianzo y Val do Dubra 

 

Los parques empresariales citados, dadas las similitudes socioeconómicas con 

Ponteceso, se considera que generarán una demanda similar a la registrada en este 

parque empresarial, con una ventas anuales próximas al 10%. En consecuencia, la 

demanda actual estimada es la siguiente: 
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PARQUE  

EMPRESARIAL 

DEMANDA ANUAL  

(m2 útil) 

Malpica 

Laxe 

Muxia 

Camariñas 

Cee 

Vimianzo 

Val do Dubra 

3.100 

3.000 

3.000 

3.000 

11.500 

18.000 

7.000 

 

6.3.3.- Estimación de la demanda  futura en el parque de Curtis-Teixeiro (2ª Fase) 

 

Dada la proximidad al parque empresarial de Curtis-Teixeiro (1ª Fase), lo que les hace 

partícipes del mismo entorno socioeconómico, la demanda se estima que ofrecerá 

comportamientos similares, con una media entorno a los 67.000 m2 útil/año. 

 

6.3.4.- Estimación de la demanda futura en los parques de Oroso Pequeño y San 

Martiño II 

 

Se ha estimado que la demanda en la zona no experimentará variaciones, siendo la 

misma que generaba el Parque Empresarial de Sigüeiro. 

 

6.3.5.- Estimación de la demanda futura en los parques empresariales de Laracha 

y Carballo 

 

Ambos parques, previstos en los planes SUMA y Costa da Morte, se verán 

influenciados por el efecto multiplicador del Puerto Exterior de A Coruña y por ser la 

potencial área natural de expansión del eje industrial A Coruña-Arteixo, en el que 

actualmente está agotado la oferta de suelo. 
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En este sentido se estima que los citados parques, se beneficiaron de la misma 

influencia dinamizadora que registraron los polígonos de Espíritu Santo y Sigüeiro, por 

su proximidad a A Coruña el primero, y el segundo por captar la demanda de Santiago 

de Compostela, carente de oferta de suelo en aquel entonces. En ambos polígonos la 

venta de suelo el primer año alcanzó valores próximos al 20% y, entorno al 10% los 

años siguientes: 

 

En consecuencia la demanda estimada es la siguiente: 

 

DEMANDA DE SUELO (m2 útil) PARQUE 

EMPRESARIAL PRIMER AÑO AÑOS SIGUIENTES 

Laracha 

Carballo 

102.000 

164.000 

51.000 

82.300 

 

 

6.3.6.- Estimación de la demanda futura en el Area Económica de A Coruña 

 

Integran este ámbito territorial los municipios de la Comarca de A Coruña. 

 

A la hora de evaluar la demanda de suelo, han de tenerse en cuenta como elementos 

básicos y esenciales, los siguientes: 

 

 Puerto Exterior de A Coruña 

 Saturación de los polígonos del eje A Coruña-Arteixo 

 La ciudad de A Coruña como motor industrial-comercial. 

 Necesidad de reubicación de las empresas comerciales del polígono de A Grela 
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6.3.6.1.-  Demanda a corto plazo (año 2008- año 2010) 

 

Dado que la entrada en funcionamiento del Puerto Exterior está prevista para el año 

2012, hasta dicha fecha no existiría una demanda real, si bien a muy corto plazo, sería 

imprescindible emprender los trámites urbanísticos y los estudios y proyectos 

necesarios, encaminados a dotar, a medio plazo, al Puerto Exterior de una superficie 

industrial acorde con la demanda que se determina en el siguiente apartado. 

 

En lo referente al Eje A Coruña-Arteixo, la demanda aunque de difícil evaluación dada 

la falta de un mercado del suelo industrial significativo debido a la carencia de suelo 

disponible en esta área geográfica, cabe resaltar que siempre que ha salido al mercado 

suelo industrial en las inmediaciones de A Coruña, se genera una rápida e inmediata 

respuesta de los empresarios, agotándose en pocos años la superficie ofertada como en 

el caso de Espíritu Santo (558.809 m2), Bergondo (653.390 m2) y Alvedro (441.903 

m2). A este hecho habría que añadir el efecto multiplicador del Puerto Exterior. 

 

Ha de tenerse en cuenta que la ralentización de los proyectos de las áreas industriales de 

Morás en Arteixo, es decir, la falta de oferta en el área Coruña-Arteixo, ha provocado 

que la demanda haya optado por otras instalaciones ubicadas en Lugo, As Pontes, etc. 

 

Esta gran demanda se hace patente en el hecho de que las solicitudes de empresas que 

muestran su interés por instalarse en zonas próximas al puerto exterior, superan la 

superficie del Parque de Actividades Económicas de Arteixo (ACTECA), actualmente 

en proyecto. 

 

En consecuencia, se estima que a corto plazo, ante el interés de algunas empresas por 

instalarse, las necesidades de la demanda generadas por el eje comercial A Coruña-

Arteixo,  sería  de aproximadamente 500.000 m2 de aprovechamiento industrial. 
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6.3.6.2.-  Demanda a medio plazo (año 2011- año 2015) 

 

En el año 2012 entra en funcionamiento el Puerto Exterior de A Coruña. Dicha 

infraestructura lleva implícita la necesidad de disponer de una amplia superficie de 

suelo industrial, que, coincidiendo con su apertura, habrá de estar a disposición de la 

demanda. 

 

Según estimaciones de la Autoridad Portuaria, dichas superficies serían las siguientes: 

 

 Zona limítrofe al futuro puesto para actividades directas, de 500.000 m2 útiles. 

 Zona próxima dedicada a apoyo logístico, para atender las necesidades que el 

puerto genera sería necesario la creación de 1.500.000 m2 útiles.  

 

Por otra parte, la puesta de servicio del Puerto Exterior generará una dinamización de la 

demanda. Como se ha comentado anteriormente, en la actualidad el número de 

solicitudes de empresas para implantarse en el ACTECA, sobrepasa la superficie del 

polígono. En consecuencia se estima la demanda generada por el resto de la Comarca de 

A Coruña, en 500.000 m2, para actividades industriales, no relacionadas directamente 

con el Puerto Exterior. 

 

6.3.6.3.-  Demanda a largo plazo (año 2016 – año 2025) 

 

Como principales generadores de demanda de suelo industrial, en este periodo se han 

tenido en cuenta los siguientes: 

 

 Puerto Exterior 

 Eje económico A Coruña-Arteixo 

 Reubicación del polígono de A Grela 
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Teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento del puerto exterior, a largo plazo, 

como apoyo logístico, habrá de disponerse en zona próxima y bien comunicada, de 

aproximadamente 1.500.000 m2 útiles de suelo. 

 

En cuanto al eje económico A Coruña-Arteixo y al resto del área económica de A 

Coruña, se estima una evolución de la demanda similar a los períodos anteriores, es 

decir, aproximadamente 500.000 m2 netos. 

 

Por último, se prevé, dada la presión urbanística de la ciudad de A Coruña, la 

transformación del polígono industrial de A Grela, para convertirlo en un espacio 

comercial-servicios-residencial. 

 

Se estima que en este periodo será necesario reubicar por lo menos el 50% de esta 

instalación, lo que significaría la creación de aproximadamente 440.000 m2 útiles de 

nuevo suelo industrial. 

 

6.3.6.4.-  Resumen de la demanda en el Área Económica de A Coruña 

 

En el cuadro siguiente se sintetiza la demanda en el área citada. Puede observarse que 

en el total de los períodos analizados, se estima una demanda de 5.440.000 m2 útiles con 

la siguiente distribución: 

 

 Superficie neta 

♦ Demanda del Eje A Coruña-Arteixo y 

resto de Área Económica de A Coruña 

1.500.000 m2  

♦ Demanda del Puerto Exterior 3.500.000 m2  

♦ Reubicación A Grela 440.000 m2  

TOTAL 5.440.000 m2 
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6.4.- CÁLCULO DE LA DEMANDA A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO 

EN LAS DIFERENTES ÁREAS ECONÓMICAS 

 

Aplicando las hipótesis anteriormente expresadas, se plasma en los siguientes cuadros la 

evolución de la demanda, correspondiente a las áreas económicas de Costa da Morte-

Bergantiños, Ordes, Betanzos y A Coruña. 

 

ÁREA ECONÓMICA DE COSTA DA MORTE-BERGANTIÑOS 

DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL UTIL (m2) 

 

PLAZO 
Parque 

Empresarial 
Corto 

(2008-2010) 

Medio 

(2011-2015) 

Largo 

(2016-2025) 

Total 

Demanda 

(2008-2025) 

Ponteceso 10.200 17.000 34.000 61.200

Malpica 9.300 15.500 46.500 71.300

Vimianzo 54.000 90.000 270.000 414.000

Carballo 328.600 411.500 823.000 1.563.100

Camariñas 15.000 45.000 60.000

Cee 57.500 172.500 230.000

Laracha 204.000 510.000 714.000

Laxe 15.000 45.000 60.000

Muxía 15.000 45.000 60.000

TOTAL 402.100 840.500 1.991.000 3.233.000
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ÁREA ECONÓMICA DE BETANZOS 

DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL ÚTIL (m2) 

PLAZO 
Parque 

Empresarial 
Corto 

(2008-2010) 

Medio 

(2011-2015) 

Largo 

(2016-2025) 

Total 

Demanda 

(2008-2025) 

Coirós 47.700 79.500 159.000 286.200

Cusrtis 1ª y 2ª 

fase 200.565 334.275

 

668.550 1.362.390

TOTAL 248.265 413.775 827.550 1.489.590

 

 

ÁREA ECONÓMICA DE ORDES 

SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL ÚTIL (m2) 

 

PLAZO 
Parque 

Empresarial 
Corto 

(2008-2010) 

Medio 

(2011-2015) 

Largo 

(2016-2025) 

Total 

Demanda 

(2008-2025) 

O Acevedo 10.650 17.750 35.500 63.900

Ordes 45.000 75.000 150.000 270.000

Sigüeiro, Oroso 

Pequeño y San 

Martiño II 75.000 125.000

 

 

250.000 450.000

Val do Dubra 0 35.000 70.000 105.000

TOTAL 130.650 252.750 505.500 888.900
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ÁREA ECONÓMICA DE A CORUÑA 

DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL ÚTIL (m2) 

 

 

  PLAZO 

  Corto Plazo 

(2008- 2010) 

Medio Plazo 

(2011- 2015) 

Largo Plazo 

(2016- 2025) 

Total Demanda 

(2008-2025) 

Eje A Coruña-Arteixo 500.000 500.000 500.000 1.500.000

Zona limítrofe 500.000  Puerto 

Exterior Zona próxima 1.500.000 1.500.000 
3.500.000

Reubicación A Grela 440.000 440.000

TOTAL 500.000 2.500.000 2.440.000 5.440.000

 

 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE A CORUÑA 

SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL ÚTIL (m2) 

 

PLAZO 

Área Económica Corto 

(2008-2010) 

Medio 

(2011-2015) 

Largo 

(2016-2025) 

Total 

Demanda 

(2008-2025) 

Fisterra-Bergantiños 402.100 840.500 1.991.000 3.233.600

Betanzos 248.265 413.775 827.550 1.489.590

Ordes 130.650 252.750 505.500 888.900

A Coruña 500.000 2.500.000 2.440.000 5.440.000

TOTAL  1.281.015 4.007.025 5.764.050 11.052.090
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7.- BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

El balance se realiza, tal como se hizo en capítulos anteriores, teniendo en cuenta la 

distribución espacial de la oferta y la demanda. 

 

7.1.- BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL ÁREA DE A COSTA DA 

MORTE - BERGANTIÑOS 

 

En los cuadros siguientes se sintetiza el balance de la oferta-demanda de suelo industrial 

neto, a corto, medio y largo plazo en los parques empresariales de A Costa da Morte-

Bergantiños. 

 

Corto plazo 

 

BALANCE A CORTO PLAZO (m2 útil) 

Parque Empresarial Oferta actual  

y a corto plazo 

Demanda actual y 

a corto plazo 

Balance  

Año 2008-año 2010 

Ponteceso 

Malpica 

Vimianzo 

Carballo 

13.018 

31.000 

180.000 

823.000 

10.200 

9.300 

54.000 

328.600 

2.818 

21.700 

126.000 

494.400 

Total Área 1.047.018 402.100 644.918 

 

Se observa en el cuadro anterior que los polígonos existentes y los que entran en 

funcionamiento cumplen las necesidades de la demanda en este período, siendo en 

consecuencia positivo el balance. 
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Medio plazo 

 

BALANCE A MEDIO PLAZO (m2 útil) 
Año 2011 – año 2015) 

Parque Empresarial 
Oferta a medio 

plazo 
Demanda Balance 

Ponteceso 
Malpica 
Vimianzo 
Carballo 
Camariñas 
Cee 
Laracha 
Laxe 
Muxia 

2.818 
21.700 
126.000 
494.400 
30.000 
115.000 
510.000 
30.000 
30.000 

17.000 
15.500 
90.000 
411.500 
15.000 
57.500 
204.000 
15.000 
15.000 

- 14.182 
6.200 
36.000 
82.900 
15.000 
57.500 
306.000 
15.000 
15.000 

Total Área 1.359.918 840.500 519.418 
 

En este período, se observan saldos negativos en el polígono de Ponteceso. En el 

conjunto de la zona económica el balance es positivo, así como en los parques 

empresariales restantes. 

 

Largo plazo 

 

BALANCE A LARGO PLAZO (m2 útil) 
(Año 2016 – año 2025) Parque Empresarial 

Oferta  Demanda  Balance  
Ponteceso 
Malpica 
Vimianzo 
Carballo 
Camariñas 
Cee 
Laracha 
Laxe 
Muxia  

-14.182 
6.200 
36.000 
82.900 
15.000 
57.500 
306.000 
15.000 
15.000 

34.000 
46.500 
270.000 
823.000 
45.000 
172.500 
510.000 
45.000 
45.000 

-48.182 
- 40.300 
- 234.000 
-740.100 
- 30.000 
- 115.000 
- 204.000 
- 30.000 
- 30.000 

Total Área 519.418 1.991.000 -1.471.582 
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En este periodo, la oferta de suelo no cubre las necesidades de la demanda, por lo que 

sería necesario crear suelo industrial. 

 

Se observa un saldo a largo plazo negativo acumulado, de -1.471.582 m2 útiles en el 

Área Costa da Morte-Bergantiños, como consecuencia de la falta de suelo en la 

totalidad de los parques empresariales que en ella se ubican. 

 

7.2.- BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL ÁREA DE BETANZOS 

 

Siguiendo la metodología anterior y basándonos en los datos referentes a la oferta y la 

demanda calculados en capítulos precedentes, se sintetiza el balance de suelo industrial 

neto en el área económica referida. 

 

Corto plazo 

 

BALANCE A CORTO PLAZO (m2 útil) 
Parque Empresarial Oferta actual  

y a corto plazo 
Demanda actual 
 y a corto plazo 

Balance  
Año 2008-año 2010 

Coirós 
Curtis (1ª Etapa)  

44.800 
271.983 

47.700 
200.565 

- 2.900 
71.418 

Total Área 316.783 248.265 68.518 
 

Como puede observarse la oferta es ligeramente negativa en Coirós y suficiente para 

atender la demanda en Curtis. 

 

Medio plazo 

 

BALANCE A MEDIO PLAZO (m2 útil) 
(Año 2011 – año 2015) Parque Empresarial 

Oferta  Demanda Balance 
Coirós 
Curtis (1ª Etapa) 

-2.900 
71.418 

79.500 
334.275 

-82.400 
- 262.857 

Total Área 68.518 413.775 -345.257 



 213

El balance es negativo en los dos polígonos ubicados en esta área geográfica. Se genera 

un saldo negativo acumulado de -345.257 m2. 

 

Largo plazo 

 

BALANCE A LARGO PLAZO (m2 útil) 
(Año 2016 – año 2025) Parque Empresarial 

Oferta  Demanda Balance 
Coirós 
Curtis (1ª y 2ª Fase) 

-82.400 
107.143 

159.000 
668.550 

-241.400 
-561.407 

Total Área 24.743 827.550 -802.807 
 

En este período entra en funcionamiento la 2ª Fase del Parque Empresarial de Curtis 

con 370.000 m2 de suelo industrial neto. Dicha superficie sería insuficiente para atender 

la demanda, generándose un saldo negativo acumulado de -802.807 m2. 

 

7.3.- BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL ÁREA DE ORDES 

 

Se estima a continuación el balance de la oferta y la demanda de suelo industrial neto, 

en este área: 

 

Corto plazo 

 

BALANCE A CORTO PLAZO (m2 útil) 

Parque Empresarial Oferta actual  

y a corto plazo 

Demanda actual 

 y a corto plazo 

Balance  

Año 2008-año 2010 

O Acevedo 

Ordes 

Sigüeiro y Oroso Pequeno 

4.433 

41.411 

84.189 

10.650 

45.000 

75.000 

- 6.217 

- 3.589 

 9.189 

Total Área  130.033 130.650 - 617 
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Todos los polígonos existentes actualmente agotan su oferta al finalizar este periodo, a 

excepción del de Sigüeiro, que con la entrada en funcionamiento de Oroso Pequeno, 

cubre las necesidades de la demanda. 

 

Medio plazo 

 

BALANCE A MEDIO PLAZO (m2 útil) 
(Año 2011 – año 2015) 

Parque Empresarial 
Oferta actual  

y a medio plazo 
Demanda actual 
 y a medio plazo 

Balance  
Año 2011-año 2015 

O Acevedo 
Ordes 
Sigüeiro, Oroso Pequeño 
y San Martiño II 
Val do Dubra 

-6.217 
-3.589 

  
248.933 
70.000 

17.750 
75.000 

 
125.000 
35.000 

-23.967 
-78.589 

 
123.933 
35.000 

Total Área  309.127 252.750  56.377 
 

En este período entraría en funcionamiento el Parque Empresarial de Val do Dubra con 

una superficie neta de suelo industrial de 70.000 m2 lo que dinamizaría la oferta de 

suelo. 

 

Largo plazo 

 

BALANCE A LARGO PLAZO (m2 útil) 
(Año 2016 – año 2025) 

Parque Empresarial 
Oferta actual  

y a largo plazo 
Demanda actual 
 y a largo plazo 

Balance  
Año 2011-año 2015 

O Acevedo 
Ordes 
Sigüeiro, Oroso Pequeño 
y San Martiño II 
Val do Dubra 

-23.967 
-78.589 

 
123.933 
35.000 

35.500 
150.000 

 
250.000 
70.000 

-59.467 
-228.589 

 
-126.067 
-35.000 

Total Área  56.377 505.500 -449.123 
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En el área analizada se agota el suelo disponible en los parques de Val do Dubra y San 

nartiño II. generándose un saldo negativo acumulado en todos los parques empresariales 

y, en consecuencia, en la totalidad del área geográfica de Ordes. 

 

7.4.- BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL ÁREA DE A 

CORUÑA 

 

7.4.1.- Introducción 

 

Como ha quedado patente en capítulos anteriores, los parques empresariales y los 

polígonos industriales ubicados en el Area Económica de A Coruña, ofrecen 

actualmente, un grado de ocupación del 100%, a excepción del Parque Empresarial de 

Alvedro con 89.820 m2 de suelo industrial neto disponible, claramente insuficiente para 

atender la demanda que genera el Eje A Coruña – Arteixo y la entrada en 

funcionamiento del Puerto Exterior. 

 

7.4.2.- Balance de la oferta y la demanda  

 

Una vez analizado, en capítulos precedentes, el comportamiento de la oferta y la 

demanda de suelo industrial, se determina a continuación su balance.  

 

Corto plazo 

 

Dado que el Puerto Exterior de A Coruña entra en funcionamiento en el año 2.012, no 

genera una  demanda real a corto plazo. Sin embargo, habrán de iniciarse los trámites 

oportunos para poder disponer del suelo industrial que requiere la citada infraestructura 

en los períodos que a continuación se analizarán. 

 

En lo referente al resto del Área de A Coruña, se genera una demanda de 500.000 m2. 
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En consecuencia el balance en este periodo es el siguiente: 

 

BALANCE A CORTO PLAZO (m2 útil) 
Año 2.008 – 2.010 Parque 

Empresarial Oferta Demanda Balance 
2008 – 2.010 

Alvedro 

ACTECA 

Vío 

Iñás 2ª Fase 

89.820 

949.686 

490.900 

222.350 

 

 

500.000 

 

 

1.252.756 

 

La oferta de 1.752.756 m2 útiles de suelo en los parques de Alvedro, Vío, ACTECA e 

Iñás 2º F, generan un balance positivo a corto plazo de 1.252.756 m2. 

 

Medio plazo 

 

BALANCE A MEDIO PLAZO (m2 útil) 
Año 2.011 – 2.015 

Oferta Demanda Balance 
2008 – 2.010 

1.252.756 2.500.000 - 1.247.244 

 

La demanda del Puerto Exterior está constituida por 1.500.000 m2 útiles en un área 

próxima y por 500.000 m2 útiles limítrofes al futuro puerto. 

 

El resto del  área económica requiere 500.000 m2 útiles para atender la demanda. 

 

En consecuencia coincidiendo con la entrada en funcionamiento del Puerto Exterior, 

será necesario disponer de 2.500.000 m2 de suelo industrial útil en el Área Económica 

de A Coruña. 

La oferta de los parques de Alvedro, Vio, ACTECA e Iñas 2ª F, se agotan, generándose 

un balance negativo de suelo de 1.247.244 m2 útiles. 
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Largo plazo 

 

El balance de la oferta y la demanda para el conjunto del área económica es el siguiente: 

 

BALANCE A MEDIO PLAZO (m2 útil) 
Año 2.011 – 2.015 

Oferta Demanda Balance 
2008 – 2.010 

-1.247.244 2.440.000 - 3.687.244 

 

 

En lo referente al Puerto Exterior, la demanda en este periodo se ha estimado en 

1.500.000 m2 útiles. 

 

A largo plazo en el resto del Área Económica de A Coruña entre el año 2.016 y 2.025, 

se genera una demanda de 500.000 m2 netos y que para el inicio de la reubicación del 

Polígono de A Grela se necesitan 440.000 m2. 

 

En conclusión, al saldo negativo del período anterior se añade el generado entre los añps 

2016 y 2025, , alcanzándose un balance negativo acumulado de 3.687.244 m2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 218

7.5.- CONCLUSIONES DEL BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

De los análisis realizados para determinar los balances de la oferta y la demanda se han 

obtenido una serie de resultados que se sintetizan en el siguiente cuadro: 

 

RESUMEN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
(Superficie útil acumulada m2) 

 
Área Económica Corto plazo 

(Año 2008-Año 2010) 
Medio plazo 

(Año 2011-Año 2015) 
Largo plazo 

(Año 2016-Año 2025) 
Costa da Morte - 

Bergantiños 

 

644.918 

 

519.418 

 

-1.471.582 

Betanzos 68.518 -345.257 -802.807 

Ordes - 617 56.377 -449.123 

A Coruña 1.252.756 - 1.247.244 - 3.687.244 

TOTAL  1.965.575 - 1.016.706 - 6.410.756 

 

 

Las conclusiones que puedan extraerse a nivel de áreas económicas son las siguientes: 

 

Costa da Morte – Bergantiños: La entrada en funcionamiento de los polígonos 

industriales de Malpica, Vimianzo, Carballo, Camariñas, Cee, Laracha y Muxía generan 

suficiente oferta de suelo para atender la demanda que se genera a corto y medio plazo. 

A largo plazo se agota el suelo en los polígonos citados generándose un balance 

negativo en este período de 1.471.582 m2. 

 

Betanzos: Se genera a largo plazo un balance negativo acumulado de 802.807 m2, de 

los que prácticamente 350.000 m2 corresponden a necesidades de suelo producidas en el 

período 2011-2015 a “medio plazo”. 
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Ordes: A corto plazo los polígonos existentes (Acevedo, Ordes y Sigüeiro y el 

actualmente en proyecto Oroso Pequeno) agotan el suelo disponible. A medio plazo se 

genera un saldo positivo de 56.377 m2 en el total del área económica, como 

consecuencia de la entrada en funcionamiento del parque empresarial de Val do Dubra y 

San Martiño II. El balance acumulado a largo plazo es negativo, con un saldo de            

- 449.123 m2 útiles. 

 

A Coruña: En esta área económica destacan como principal motor generador de la 

demanda de la ciudad de A Coruña (Eje A Coruña – Arteixo) y el Puerto Exterior. 

La demanda que generan, se compensa, en parte, con la puesta en funcionamiento de los 

parques empresariales de Iñás 2ª Fase, Vío y el ACTECA, aunque a medio plazo se 

generan déficits de 1.247.244 m2 útiles y a largo plazo 3.687.244 m2 útiles acumulados. 
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8.- ADECUACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
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8.- ADECUACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

8.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Se evalúa en este capítulo la necesidad de crear nuevo suelo industrial, con el fin de 

adecuar la oferta a la demanda. En el cuadro siguiente “Necesidades de creación de  

nuevo suelo industrial”, se sintetizan las necesidades que se generan en cada área 

económica analizada. Puede observarse que hasta el año 2025, se han estimado unas 

necesidades de suelo industrial para todo el ámbito geográfico de la Cámara de 

Comercio de 10.685.000 m2 brutos (6.410.756 m2 útiles) distribuidos en las siguientes 

áreas económicas: 

 

NECESIDADES CREACIÓN  DE  NUEVO SUELO INDUSTRIAL 

Áreas Económicas m2 brutos m2 útiles 

-   Costa da Morte-Bergantiños 

-   Betanzos 

-   Ordes 

-   A Coruña 

2.450.000 

1.335.000 

750.000 

6.150.000 

1.471.582

802.807

449.123

3.687.244

TOTAL 10.685.000 6.410.756
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8.2.- NECESIDADES DE NUEVO SUELO EN  LOS PARQUES DEL ÁREA 

ECONÓMICA  DE A COSTA DA MORTE-BERGANTIÑOS 

 

En el siguiente cuadro se sintetiza para cada uno de los períodos de tiempo analizados, 

las necesidades de creación de nuevo suelo industrial en los paques del área analizada. 

 

NECESIDADES DE CREACIÓN DE NUEVO SUELO INDUSTRIAL m2 

Corto plazo 

(Año 2008–Año 2010) 

Medio plazo 

(Año 2011-Año 2015) 

Largo plazo 

(Año 2016-Año 2025) 

Total acumulado 

 

Parque 

Empresarial 

 bruto  neto  bruto  neto  bruto  neto  bruto  neto 

Ponteceso 0 0 24.000 14.182 56.000 34.000 80.000 48.182 

Malpica 0 0 0 0 67.000 40.300 67.000 40.300 

Vimianzo 0 0 0 0 390.000 234.000 390.000 234.000 

Carballo 0 0 0 0 1.230.000 740.100 1.230.000 740.100 

Camariñas 0 0 0 0 50.000 30.000 50.0000 30.000 

Cee 0 0 0 0 190.000 115.000 190.000 115.000 

Laracha 0 0 0 0 343.000 204.000 1.100.000 343.000 

Laxe 0 0 0 0 50.000 30.000 50.000 30.000 

Muxía 0 0 0 0 50.000 30.000 50.000 30.000 

TOTAL  0 0 24.000 14.182 2.426.000 1.457.400 2.450.000 1.471.582 

 

De los datos anteriores, se extraen las conclusiones siguientes: 

 

∗ Corto plazo año (2.008 – 2.010): No se generan necesidades de suelo nuevo, 

dado que la oferta cubre la demanda. Sin embargo dada la tendencia, se 

observa que el Parque de Ponteceso, se quedará sin suelo industrial en el año 

2.011, por lo que deberían iniciarse los trámites para la zona limítrofe al 

parque actual, se habilitan 30.000 m2 de nueva superficie. 
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∗ Medio plazo año (2.011 – 2.015): Aproximadamente en el año 2.015, se 

agota la oferta de suelo en el Parque de Carballo. Con anterioridad habrán de 

iniciarse las gestiones para la creación de un nuevo parque con una superficie 

de aproximadamente 1.230.000 m2 brutos en un área próxima a la 

infraestructura actual.  

 

∗ Largo plazo año (2.016 – 2.025): Deberán comenzar, al inicio de este 

periodo de tiempo, los trámites necesarios para crear nuevo suelo industrial 

de características similares a las actuales y limítrofes con ellas, en Malpica, 

Vimianzo, Camariñas, Cee, Laracha, Laxe y Muxía. 

 

OBSERVACIONES: No debe descartarse, que la nueva demanda que se genere,  

correspondientes a las zonas de Carballo y Laracha, se concentren en un gran área 

empresarial industrial, ubicada en una zona bien comunicada, que se conforme como 

continuación del eje A Coruña – Arteixo. 
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8.3.- NECESIDADES DE NUEVO SUELO INDUSTRIAL EN LOS PARQUES 

DEL  ÁREA ECONÓMICA DE BETANZOS 

 

Puede observarse en el cuadro adjunto que el área analizada, necesita crear 

aproximadamente 1.335.000 m2 de suelo bruto para atender a la demanda, con la 

siguiente distribución: 

 

 

Corto plazo: Prácticamente la oferta existente, es suficiente para atender la demanda. 

En este periodo habrán de inicarse los trámites para crear, preferentemente en una zona 

próxima al Parque Empresarial de Coirós, suelo suficiente  para atender la demanda que 

se generará a medio y largo plazo. 

 

Medio plazo: Habrá de entrar en funcionamiento el nuevo parque empresarial de Coirós 

al que se hacía referencia en el período anterior, con una superficie bruta aproximada de 

135.000 m2, que absorba la demanda que se generará a medio y largo plazo. 

 

Igualmente habrá de ampliarse en 440.000 m2 el Parque Empresarial de Curtis Teixeiro.  

 

Largo plazo: En este periodo deberá preverse la creación de aproximadamente 760.000 

m2 de nuevo suelo industrial. 

NECESIDADES DE CREACIÓN DE NUEVO SUELO INDUSTRIAL m2 

Corto plazo 

(Año 2008–Año 2010) 

Medio plazo 

(Año 2011-Año 2015) 

Largo plazo 

(Año 2016-Año 2025) 

Total acumulado 

 

Parque 

Empresarial 

 bruto neto  bruto  neto  bruto  neto  bruto  neto 

Coirós 0 0 135.000 82.400 265.000 159.000 400.000 241.400 

Curtis 1ª Fase y 

Curtis 2ª Fase 

0 0 440.000 262.857 495.000 298.500 935.000 561.357 

TOTAL  0 0 575.000 345.257 760.000 457.500 1.335.000 802.757 
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8.4.- NECESIDADES DE NUEVO SUELO EN LOS PARQUES DEL ÁREA 

ECONÓMICA DE ORDES 

 

En el período de tiempo comprendido entre los años 2.008 y 2.025, como puede 

observarse en el siguiente cuadro, será necesario crear nuevo suelo industrial, 

preferentemente en zonas próximas a los parques existentes. 

 

NECESIDADES DE CREACIÓN DE NUEVO SUELO INDUSTRIAL m2 

Corto plazo 

(Año 2008–Año 2010) 

Medio plazo 

(Año 2011-Año 2015) 

Largo plazo 

(Año 2016-Año 2025) 

Total acumulado 

 
Parque 

Empresarial 

 bruto neto  bruto  neto  bruto  neto  bruto  neto 
O Acevedo 0 0 40.000 23.967 60.000 35.500 100.000 59.467 

Ordes 0 0 130.000 78.589 250.000 150.000 380.000 228.589 

Sigüeiro, Oroso 
Pequeño y San 
Martiño II 

0 0 0 0 220.000 126.067 220.000 126.067 

Val do Dubra 0 0 0 0 50.000 35.000 50.000 35.000 

TOTAL  0 0 170.000 102.556 580.000 346.567 750.000 449.123 

 

Corto plazo: Dada la proximidad a parques empresariales de nueva creación como el 

de Sionlla y los ya existentes al norte del municipio de Santiago de Compostela se  

estima que parte de la demanda de esta área optará por instalarse en ellos. Sin embargo,  

han de iniciarse los trámites oportunos para proveer, al área económica, de suelo 

industrial a medio plazo. 

 

Medio plazo: Se agota el suelo en los polígonos de Ordes y O Acevedo. Habrá de 

ponerse a disposición de la demanda en una zona próxima a los citados parques, 

aproximadamente 40.000 m2 brutos en O Acevedo y 130.000 en Ordes. 

 

Largo plazo: Los parques de Val do Dubra y San Martiño II, alcanzan el 100% de 

ocupación, siendo necesario creer unas superficies brutas aproximada de suelo industrial 
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de 50.000 m2 en el primero y 220.000 m2 en el segundo, en zonas próximas a los 

existentes. 

Deberá disponerse igualmente, de 60.000 m2 y 250.000 m2 en las proximidades de los 

parques de O Acevedo y Ordes, respectivamente. 

 

8.5.- NECESIDADES DE SUELO EN EL ÁREA ECONÓMICA DE A 

CORUÑA 

 

Como ha quedado patente, los dos grandes motores generadores de la actividad 

económica de este territorio son la ciudad de A Coruña con su eje industrial A Coruña – 

Sabón y el futuro Puerto Exterior. 

 

Para adecuar el balance negativo de la oferta y la demanda será necesario crear nuevo 

suelo industrial en los periodos de tiempo que a continuación se especifica 

 

NECESIDADES DE CREACIÓN DE NUEVO SUELO INDUSTRIAL (m2) 

Corto plazo 

(Año 2008–Año 2010) 

Medio plazo 

(Año 2011-Año 2015) 

Largo plazo 

(Año 2016-Año 2025) 

Total acumulado 

bruto neto bruto neto bruto neto bruto neto 

0 0 2.080.000 1.247.244 4.070.000 2.440.000 6.150.000 3.687.244 

 

 

Corto plazo: No se genera demanda dado que el Puerto Exterior entrará en 

funcionamiento en el año 2012 y que los Parques Empresariales de Alvedro, Vío, el 

ACTECA e Iñás 2ª Fase, cubrirán las necesidades de la demanda. Sin embargo, han de 

iniciarse los trámites oportunos para que en el futuro se disponga de las superficies que 

a continuación se especifican. 

 

Medio plazo: Con la entrada en funcionamiento en el año 2012 del Puerto Exterior y 

agotada la oferta de suelo, habrán de crearse nuevas superficies de aproximadamente 
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2.080.000 m2 brutos, de los que 850.000 m2 (500.000 m2 útiles), habrán de ubicarse en 

las inmediaciones del  nuevo puerto y la superficie restante, en una zona próxima. 

 

Los Parques de Vío, Iñás 2ª Fase y el ACTECA, agotar el suelo industrial en este 

periodo. 

 

Largo plazo: Según las previsiones realizadas habrá de disponerse de otros 4.070.000 

m2 brutos para atender la demanda, del Puerto Exterior y del resto del Área Económica 

de A Coruña. 

 

En lo referente al Puerto Exterior, los terrenos habrán de emplazarse en una zona 

próxima a sus instalaciones. 
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9.-  LOCALIZACIÓN DE NUEVAS SUPERFICIES PARA USO 

INDUSTRIAL-COMERCIAL 
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9.- LOCALIZACIÓN DE NUEVAS SUPERFICIES PARA USO 

INDUSTRIAL-COMERCIAL 

 

9.1.- ÁREAS ECONÓMICAS DE A COSTA DA MORTE-BERGANTIÑOS, 

BETANZOS Y ORDES 

 

En lo relativo a las áreas económicas de A Costa da Morte – Bergantiños, Ordes y 

Betanzos, al evaluar el balance de la oferta y la demanda, se llegaba a la conclusión de 

que a lo largo de los períodos examinados, se agotaba la oferta de suelo industrial por lo 

que sería necesario crear nuevo suelo con unas superficies similares a las actuales 

instalaciones. La solución más conveniente sería la ampliación de los parques 

empresariales analizados en el estudio, o su implantación en una zona próxima. 

 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, no debe descartarse la posibilidad de 

concentrar la futura demanda de Carballo y Laracha, una vez agotada la oferta de sus 

polígonos, en nuevas superficies relativamente próximas al Puerto Exterior y que en el 

apartado siguiente se han denominado zonas A y B. 

 

9.2.- ÁREA ECONÓMICA  DE A CORUÑA 

 

9.2.1.- Consideraciones generales 

 

Al analizar el territorio perteneciente a la Cámara de Comercio de A Coruña, se observa 

una clara tendencia a utilizar el eje A Coruña – Arteixo, como zona preferente  para la 

implantación de suelo industrial, tal como queda patente con los polígonos existentes  

de A Grela, Bens, Pocomaco, Sabón y las instalaciones de la Refinería, a los que habría 

que añadir el Parque Empresarial de Vío en construcción y el ACTECA, actualmente en 

fase de redacción del Proyecto Técnico. 
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En el año 2004 el Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais y 

posteriormente el Plan Costa da Morte y el Plan SUMA, desarrollan una serie de 

parques empresariales (Laracha y Carballo), a lo largo de la autopista AG-55, 

ampliando el Eje A Coruña – Arteixo, hasta las localidades de Laracha y Carballo (Ver 

plano adjunto: “Entramado Industrial del Eje A Coruña – Carballo”. 

 

Incluso con la futura entrada en funcionamiento en el año 2010 de la vía de Alta 

Capacidad Carballo – Berdoias, actualmente en fase de redacción del proyecto técnico, 

que da continuidad a la autovía AG-55, dicho eje podría ampliarse hasta el Parque 

Empresarial de Vimianzo. 

 

Esta tendencia del crecimiento espacial del entramado industrial entorno al citado eje, se 

verá potenciado por la entrada en funcionamiento del Puerto Exterior que demandara 

aproximadamente 6.000.000 m2 de suelo destinado a cubrir sus necesidades directas y 

de apoyo logístico, lo que exige que dicho suelo se emplace en un entorno próximo. 

 

En conclusión, el suelo industrial de nueva creación destinado ha atender la demanda 

del Puerto Exterior y la correspondiente al resto del Área Económica de A Coruña , 

deberá emplazarse en el Eje A Coruña – Carballo dada la proximidad al futuro puerto y 

a las excelentes comunicaciones de que disponen. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta los análisis realizados de la oferta y demanda de 

suelo, será necesario disponer de las siguientes superficies en nuevos enclaves 

industriales: 

 

       bruto (m2)  neto (m2) 

Necesidades del suelo del            

Área Económica de A Coruña   6.150.000  3.687.244 
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9.2.2.- Ubicación de las nuevas superficies industriales – comerciales 

 

Para la delimitación de las superficies anteriormente referenciadas, se procedió al 

análisis del  territorio en lo referente a sus variables topográficas y condicionantes 

medioambientales, teniendo en cuenta las infraestructuras existentes, los tiempos de 

desplazamiento, etc. 

 

Con estas premisas se han localizado y cartografiado en los planos que se adjuntan, una 

serie de zonas que a continuación se describen: 

 

ZONA LIMÍTROFE AL PUERTO 

 

 Ubicación: En los terrenos que lindan con los taludes del nuevo puerto 

 Infraestructuras: Estará comunicado por los propios accesos por carretera y 

ferrocarril del puerto. 

 Superficie: Tiene una extensión de 820.000 m2 brutos, es decir, 500.000 m2 

útiles aproximadamente. 

 

ZONA LIMÍTROFE CON LA AG-55 Y CON EL ACTECA 

 

 Ubicación: Se emplaza en un área comprendida entre las inmediaciones del 

ACTECA y el futuro parque empresarial de Vio, situada prácticamente a lo 

largo de la AG-55, en el municipio de Arteixo. 

 Infraestructuras: Comunicado por el Enlace de Sabón con la AG-55 y la A-6. 

 Distancia al Puerto Exterior: 5 Km 

 Superficie: Presenta una superficie de aproximadamente 3.300.000 m2 brutos, 

unos 2.000.000 m2 de suelo industrial útil. 
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ZONAS A Y B 

 

La localización de estas dos zonas, se justifica por la necesidad de potenciar el eje 

Coruña- Carballo, dado que el crecimiento industrial del área de estudio tiene una clara 

tendencia a implantarse en este eje, como es el caso de los polígonos existentes de A 

Grela y POCOMACO  y Sabón, a los que se une el efecto dinamizador de la futura 

puesta en funcionamiento del puerto exterior que potencia esta tendencia. 

 

Por otra parte, una vez agotada la oferta de suelo en los polígonos de la comarca de 

Bergantiños, no debería desecharse la posibilidad de concentrarlos en estas nuevas 

superficies que se proponen. Con ello, se potenciaría la gestión de las empresas que en 

ellas se implanten y se mejorarían las comunicaciones. 

 

 Ubicación: La Zona A, se emplaza al norte de la autopista AG-55, en un 

territorio pertenenciente a los municipios de Laracha y Arteixo. 

La Zona B, se ubica en el término municipal de Laracha, al sur del Núcleo de 

población del mismo nombre. 

 Infraestructuras: Ambas zonas están comunicadas por la carretera C-552 y ella 

por los enlaces de Payosaco y Laracha. 

 Distancia media al Puerto Exterior: La Zona A, dista 11 Km del nuevo puerto y 

la Zona B 17 Km 

 Superficie: Zona A: 6.330.000 m2 brutos, aproximadamente 3.800.000 m2 útiles 

Zona B: 4.070.000 m2 brutos, lo que supone una superficie industrial de 

2.450.000 m2 
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En resumen, las superficies localizadas son las siguientes: 

 

Superficie bruta (m2)

   

-   Zona limítrofe con el Puerto Exterior        820.000  

-   Zona limítrofe con la AG-55 y con el ACTECA     3.300.000     

  

-   Zonas A y B                 10.400.000 

  

                                   TOTAL                14.520.000 
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10.-   SÍNTESIS DEL ESTUDIO: CONCLUSIONES 
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10.- SÍNTESIS DEL ESTUDIO. CONCLUSIONES 

 

Los diferentes capítulos del estudio, están encaminados a determinar las características 

de la oferta y la demanda de suelo industrial en el ámbito geográfico de la Cámara de 

Comercio de A Coruña, con el fin de establecer una serie de actuaciones que sirvan de 

base a una nueva reindustrialización de la zona. 

 

10.1.- CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

 

Los 40 municipios que conforman el territorio, se integran en las comarcas de 

Bergantiños, Betanzos, A Coruña, Terra de Soneira, Fisterra, Ordes y Santiago de 

Compostela, todos ellos en la provincia de A Coruña. 

 

Los municipios cabecera (Cee, Vimianzo, Carballo, A Coruña, Betanzos y Ordes) con 

sus áreas de influencia concentran las densidades de población más altas, los índices 

mayores de actividad económica y las cuotas de mercado más elevadas. 

 

Se concentran igualmente en el municipio cabecera, las mayores actividades 

comerciales mayoristas y minoristas, así como la mayor oferta de actividades 

relacionadas con el sector servicios. 

 

En conclusión, desde el punto de vista socioeconómico y geográfico, se han establecido 

las siguientes áreas funcionales: 

 

∗ Área Económica de A Coruña: Destacan como elementos dinamizadores 

de la economía el municipio de A Coruña y el futuro Puerto Exterior. 

Integran esta área, los municipios de la comarca de A Coruña. 
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∗ Área Económica Costa da Morte – Bergantiños: La integran las comarcas 

de Fisterra, TErra de Soneira y Bergantiños. 

 

∗ Área Económica de Ordes: Comprende el territorio de la comarca del 

mismo nombre y el municipio de Val do Dubra. 

 

∗ Área Económica de Betanzos: Emplaza los términos municipales de esta 

comarca pertenecientes a la Cámara de Comercio de A Coruña. 

 

En lo referente a infraestructuras viarias, las Autopistas A-9 y AG-55 y la Autovía A-6, 

junto con las carreteras N-VI y N-550, garantizan la comunicación con el corredor 

atlántico gallego y Portugal, con las diferentes ciudades gallegas y con el norte y centro 

de la península. 

 

10.2.- ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES DEL PUERTO EXTERIOR 

 

Actualmente, están ejecutándose las obras de las “Nuevas Instalaciones Portuarias en 

Punta Langosteira (Puerto Exterior de A Coruña)”, ubicadas en el municipio de Arteixo 

(A Coruña) y emplazadas entre Punta Langosteira, al Norte y a Punta da Trabe, al 

Oeste. 

 

Dicha zona se localiza a unos 7 km al suroeste del casco urbano de la ciudad de A 

Coruña, en las inmediaciones del polígono de Sabón y de la población de Suevos. 

Comprende un área terrestre de una superficie aproximada de 3,5 Km x 1,5 km y un 

área marítima de 2,5 km x 3,0 km. 

 

La citada infraestructura portuaria, constituye un importantísimo agente dinamizador de 

la economia del área de estudio. Debido a sus expectativas de crecimiento habrá de 
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disponer como apoyo logístico de amplias superficies de suelo industrial que se 

determinan en los capítulos siguientes. 

 

Por otra parte, para alcanzar los objetivos de crecimiento del Puerto Exterior, será 

imprescindible que en el año 2012, fecha en la que está prevista su entrada en 

funcionamiento, la infraestructura disponga de accesos por carretera y ferrocarril 

adecuados a sus necesidades. 

 

10.3.- ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SUELO INDUSTRIAL 

 

En la actualidad los dieciocho polígonos existentes en el territorio perteneciente a la 

Cámara de Comercio de A Coruña son los siguientes: 
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SUELO DISPONIBLE EN POLÍGONOS EXISTENTES 

 

Polígono Promotor 
Superficie total 

(m2) 

Suelo industrial  

(m2) 

Sup. Industrial 

disponible (m2) 

Os Capelos SEPES 214.455 111.512 0 

Ordes XESTUR 299.698 207.053 41.411 

Ponteceso XESTUR 105.243 43.393 13.018 

Espíritu Santo SEPES 558.809 387.557 0 

Bergondo SEPES 882.000 653.390 0 

Piadela Particular 391.724 266.785 0 

Sabón  Diputación  A Coruña 3.287.910 2.360.000 0 

A Bértoa (Carballo) SIGALSA 517.845 338.415 0 

Pocomaco Particular 739.000 475.000 0 

A Grela Ayto. A Coruña 1.835.370 835.370 0 

O Acevedo  XESTUR 90.808 22.166 4.433 

Sigüeiro XESTUR 395.124 270.946 54.189 

Coirós XESTUR 288.991 124.499 44.800 

Alvedro XESTUR 441.903 224.551 89.820 

Curtis-Teixeiro (1ª Fase) SEPES 1.190.000 673.918 271.983 

Arco Iris (Sada) 

El Temple 

Iñás. 1ª Fase 

AYTO. SADA 

AYTO. CAMBRE 

AYTO. OLEIROS 

17.000 

31.426 

78.500 

10.200 

19.700 

47.100 

0 

0 

0 

TOTAL 11.365.806 7.071.555 519.654 

 

 

 

Como puede observarse únicamente poseen suelo disponible, es decir, no están 

ocupados el 100%, los polígonos de Ordes, Ponteceso, O Acevedo, Sigüeiro, Coirós, 

Alvedro y Curtis Teixeiro 1ª Fase. 

 

Se ha llevado a cabo una distribución de la oferta a lo largo de diversos períodos, según 

la siguiente distribución: 
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∗ Oferta actual: Conformada por los parques existentes. 

 

∗ Oferta a corto plazo (Año 2008-Años 2010): Integrada por los polígonos 

en construcción y en proyecto. 

 

∗ Oferta a medio plazo (Año 2011 – Año 2015): Está formada por los 

parques programados en planes supramunicipales y municipales. 

 

∗ Oferta a largo plazo (Año 2016 – Año 2025): Se tienen en cuenta los 

parques en previsión. 

 

Atendiendo a lo anteriormente expresado se sintetiza la oferta de suelo industrial. 

 

OFERTA DE SUELO INDUSTRIAL (m2 útil) 

POLÍGONO ACTUAL 
CORTO PLAZO 

(2008-2010) 
MEDIO PLAZO 

(2011-2015) 
LARGO PLAZO 

(2016-2026) 
Ordes 
Ponteceso 
O Acevedo 
Sigüeiro 
Coriós 
Alvedro 
Curtis-Teixeiro 
ACTECA (Arteixo) 
Oroso Pequeno 
Malpica 
Vimianzo 
Carballo 
Vio 
Iñás 2ª Fase 
Camariñas 
Cee 
Laracha 
Laxe 
Muxía 
Val do Dubra 
San Martiño II 
Curtis (Fase 2) 

41.411 
13.018 
4.433 

54.189 
44.800 
89.820 

271.983 

 
 
 
 
 
 
 

949.686 
30.000 
31.000 

180.000 
823.000 
490.900 
222.350 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.000 
115.000 
510.000 
30.000 
30.000 
70.000 

239.744 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

370.000 
TOTAL 519.654 2.726.936 1.024.744 370.000 
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La distribución de dicha oferta por áreas económicas es la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA OFERTA DE  

SUELO INDUSTRIAL (m2 útil) 
ÁREA ECONÓMICA 

ACTUAL 
CORTO PLAZO 

(año 2008-2010) 

MEDIO PLAZO 

(año 2011-2015) 

LARGO PLAZO 

(año 2016-2025) 

TOTAL 

Costa da Morte-Bergantiños 

Ordes 

A Coruña 

Betanzos 

13.018 

100.033 

89.820 

316.783 

1.034.000 

30.000 

1.662.936 

715.000 

309.744 

 

 

 

 

370.000 

1.762.018 

439.777 

1.752.756 

686.783 

TOTAL 519.654 2.726.936 1.024.744 370.000 4.641.334 

 

Del cuadro anterior se desprenden las conclusiones siguientes: 

 

 Oferta actual: El 61% de la superficie industrial disponible se oferta en la 

Comarca de Betanzos (Parques Empresariales de Coiros y Curtis-Teixeiro) la 

oferta en Costa de A Morte-Bergantiños y en la Comarca de A Coruña es 

prácticamente inexistente. 

 Oferta a Corto Plazo: En este periodo, entran en funcionamiento parques 

empresariales en aquellas “Areas Económicas” con una menor disponibilidad de 

suelo industrial, es decir, A Coruña y Costa da Morte-Bergantiños. En la primera 

de las zonas citadas, comienzan su actividad el Parque de Actividades 

Económicas de Arteixo (ACTECA) y los parques empresariales de Vio e Iñás 2ª 

Fase. En A Costa da Morte-Bergantiños entrarán en funcionamiento los parques 

de Vimianzo, Malpica y Carballo y en Ordes el de Oroso Pequeno. 

 Oferta a medio plazo: En el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015, 

está previsto la puesta en funcionamiento de los parques empresariales ubicados 

en el territorio de A Costa de A Morte-Bergantiños y concretamente los 

denominados: Laracha, Laxe, Muxia, Camariñas y Cee con una superficie útil de 

715.000 m2. Igualmente se prevé la entrada en funcionamiento del Parque 
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Empresarial de Val do Dubra y de San Martiño II en el Área Económica de 

Ordes. 

 Oferta a largo plazo: La única superficie industrial cuya entrada en 

funcionamiento se haya previsto en este periodo es la ubicada en Curtis-Teixeiro 

(2ª Fase) en la Comarca de Betanzos. 

 

10.4.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL 

 

Al analizar las características de la demanda en los últimos años, se han detectado que 

las alzas y bajas de ésta, no se corresponden de manera directa con auges o depresiones 

de los indicadores económicos. La mayor actividad de la demanda coincide con la 

puesta en el mercado de suelo industrial con unas condiciones, tanto geográficas como 

económicas, atractivas. Es decir, que la oferta genera su propia demanda, lo que parece 

indicar que la falta de suelo frena la implantación de nuevas industrias y en 

consecuencia el desarrollo. 

 

Las estimaciones de la demanda futura, se han realizado, analizando su evolución 

histórica en los últimos años referida a los polígonos actualmente en funcionamiento y 

la tipología de las superficies y parcelas demandadas. 

 

Por otra parte, se ha tenido en cuenta para estimar la demanda, la necesidad de reubicar 

el polígono de A Grela dada su previsible transformación futura en zona comercial- 

residencial-servicios, el interés de ciertas empresas por instalarse en el entorno de A 

Coruña, la falta de suelo industrial en esa zona y la futura dinamización industrial que 

supondrá la puesta en funcionamiento del Puerto Exterior. 

 

Con dichas premisas se han obtenido las siguientes estimaciones de la demanda a corto, 

medio y largo plazo, plasmadas en los cuadros siguientes para cada una de las áreas 

económica: 
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ÁREA ECONÓMICA DE COSTA DA MORTE - BERGANTIÑOS 

SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL UTIL (m2) 

 

PLAZO 
Parque 

Empresarial 
Corto 

(2008-2010) 

Medio 

(2011-2015) 

Largo 

(2016-2025) 

Total 

Demanda 

(2008-2025) 

Ponteceso 10.200 17.000 34.000 61.200

Malpica 9.300 15.500 46.500 71.300

Vimianzo 54.000 90.000 270.000 414.000

Carballo 328.600 411.500 823.000 1.563.100

Camariñas 15.000 45.000 60.000

Cee 57.500 172.500 230.000

Laracha 204.000 510.000 714.000

Laxe 15.000 45.000 60.000

Muxía 15.000 45.000 60.000

TOTAL 402.100 840.500 1.991.000 3.233.000
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ÁREA ECONÓMICA DE BETANZOS 

SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL ÚTIL (m2) 

 

PLAZO 
Parque 

Empresarial 
Corto 

(2008-2010) 

Medio 

(2011-2015) 

Largo 

(2016-2025) 

Total 

Demanda 

(2008-2025) 

Coirós 47.700 79.500 159.000 286.200

Cusrtis 1ª y 2ª 

fase 200.565 334.275

 

668.550 1.362.390

TOTAL 248.265 413.775 827.550 1.489.590

 

 

ÁREA ECONÓMICA DE ORDES 

SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL ÚTIL (m2) 

 

PLAZO 
Parque 

Empresarial 
Corto 

(2008-2010) 

Medio 

(2011-2015) 

Largo 

(2016-2025) 

Total 

Demanda 

(2008-2025) 

O Acevedo 10.650 17.750 35.500 63.900

Ordes 45.000 75.000 150.000 270.000

Sigüeiro, 

Oroso Pequeno 

y  

San Martiño II 

75.000 125.000 250.000 450.000

Val do Dubra 0 35.000 70.000 105.000

TOTAL 130.650 252.750 505.500 888.900
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ÁREA ECONÓMICA DE A CORUÑA 

DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL ÚTIL  (m2) 

 

 

  PLAZO 

  Corto Plazo 

(2008- 2010) 

Medio Plazo 

(2011- 2015) 

Largo Plazo 

(2016- 2025) 

Total Demanda 

(2008-2025) 

Eje A Coruña-Arteixo 500.000 500.000 500.000 1.500.000

Zona limítrofe 500.000  Puerto 

Exterior Zona próxima 1.500.000 1.500.000 
3.500.000

Reubicación A Grela 440.000 440.000

TOTAL 500.000 2.500.000 2.440.000 5.440.000

 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE A CORUÑA 

SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL ÚTIL (m2) 

 

PLAZO 

Área Económica Corto 

(2008-2010) 

Medio 

(2011-2015) 

Largo 

(2016-2025) 

Total 

Demanda 

(2008-2025) 

Fisterra-Bergantiños 402.100 840.500 1.991.000 3.233.600

Betanzos 248.265 413.775 827.550 1.489.590

Ordes 130.650 252.750 505.500 888.900

A Coruña 500.000 2.500.000 2.440.000 5.440.000

TOTAL  1.281.015 4.007.025 5.764.050 11.052.090
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10.5.- NECESIDADES DE SUELO INDUSTRIAL 

 

Del balance de la oferta y demanda se obtienen las necesidades de creación de nuevas 

superficies industriales a corto, medio y largo plazo en cada una de las áreas 

económicas establecidas. 

 

NECESIDADES DE NUEVO SUELO EN LOS PARQUES DE A COSTA DA 

MORTE-BERGANTIÑOS 

 

En el siguiente cuadro se sintetiza para cada uno de los períodos de tiempo analizados, 

las necesidades de creación de nuevo suelo industrial  en los polígonos del área 

analizada. 

 

NECESIDADES DE CREACIÓN DE NUEVO SUELO INDUSTRIAL m2 

Corto plazo 

(Año 2008–Año 2010) 

Medio plazo 

(Año 2011-Año 2015) 

Largo plazo 

(Año 2016-Año 2025) 

Total acumulado 

 

Parque 

Empresarial 

 bruto  neto  bruto  neto  bruto  neto  bruto  neto 

Ponteceso 0 0 24.000 14.182 56.000 34.000 80.000 48.182 

Malpica 0 0 0 0 67.000 40.300 67.000 40.300 

Vimianzo 0 0 0 0 390.000 234.000 390.000 234.000 

Carballo 0 0 0 0 1.230.000 740.100 1.230.000 740.100 

Camariñas 0 0 0 0 50.000 30.000 50.0000 30.000 

Cee 0 0 0 0 190.000 115.000 190.000 115.000 

Laracha 0 0 0 0 343.000 204.000 343.000 204.000 

Laxe 0 0 0 0 50.000 30.000 50.000 30.000 

Muxía 0 0 0 0 50.000 30.000 50.000 30.000 

TOTAL  0 0 24.000 14.182 2.426.000 1.457.400 2.450.000 1.471.582 



 254

De los datos anteriores, se extraen las conclusiones siguientes: 

 

∗ Corto plazo año (2.008 – 2.010): No se generan necesidades de suelo nuevo, 

dado que la oferta cubre la demanda. Sin embargo dada la tendencia, se 

observa que el Parque de Ponteceso, se quedará sin suelo industrial en el año 

2.011, por lo que deberían iniciarse los trámites para la zona limítrofe al 

parque actual, se habilitan 30.000 m2 de nueva superficie. 

 

∗ Medio plazo año (2.011 – 2.015): Aproximadamente en el año 2.015, se 

agota la oferta de suelo en el Parque de Carballo. Con anterioridad habrán de 

iniciarse las gestiones para la creación de un nuevo parque con una superficie 

de aproximadamente 1.230.000 m2 brutos en un área próxima a la 

infraestructura actual.  

 

∗ Largo plazo año (2.016 – 2.025): Deberán comenzar, al inicio de este 

periodo de tiempo, los trámites necesarios para crear nuevo suelo industrial 

de características similares a las actuales y limítrofes con ellas, en Malpica, 

Vimianzo, Camariñas, Cee, Laracha, Laxe y Muxía. 

 

OBSERVACIONES: No debe descartarse, que la nueva demanda que se genere,  

correspondientes a las zonas de Carballo y Laracha, se concentren en un gran área 

empresarial industrial, ubicada en un zona bien comunicada, que se conforme como 

continuación del eje A Coruña – Arteixo. 
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NECESIDADES DE NUEVO SUELO INDUSTRIAL EN LOS PARQUES DEL 

ÁREA ECONÓMICA DE BETANZOS 

 

Puede observarse en el cuadro adjunto que el área analizada, necesita crear 

aproximadamente 1.335.000 m2 de suelo bruto para atender a la demanda, con la 

siguiente distribución: 

 

Corto plazo: Prácticamente la oferta existente, es suficiente para atender la demanda. 

En este periodo habrán de hincarse los trámites para crear, en una zona próxima al 

Parque Empresarial de Coirós, que observa la demanda que se generará a medio y largo 

plazo. 

 

Medio plazo: Habrá de entrar en funcionamiento el nuevo parque empresarial de 

Coirós, al que se hacía referencia anteriormente, con una superficie bruta aproximada de 

400.000 m2, que absorba la demanda que se generará a medio y largo plazo. 

 

Igualmente habrá de ampliarse el Parque Empresarial de Curtis Teixeiro, con una 

superficie de aproximadamente 440.000 m2 para atender la demanda de este período. 

 

Largo plazo: En este periodo deberá preverse la creación de aproximadamente 765.000 

m2 de nuevo suelo industrial. 

NECESIDADES DE CREACIÓN DE NUEVO SUELO INDUSTRIAL m2 

Corto plazo 

(Año 2008–Año 2010) 

Medio plazo 

(Año 2011-Año 2015) 

Largo plazo 

(Año 2016-Año 2025) 

Total acumulado 

 

Parque 

Empresarial 

 bruto neto  bruto  neto  bruto  neto  bruto  neto 

Coirós 5.000 2.900 130.000 79.500 265.000 159.000 400.000 241.400 

Curtis 1ª Fase y 

Cursis 2ª Fase 

0 0 440.000 262.857 495.000 298.500 935.000 561.357 

TOTAL  5.000 2.900 570.000 342.357 760.000 457.500 1.335.000 802.757 
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NECESIDADES DE NUEVO SUELO EN LOS PARQUES DEL ÁREA 

ECONÓMICA DE ORDES 

 

Las necesidades de crear nuevo de suelo industrial, se sintetiza en el siguiente cuadro:  

 

NECESIDADES DE CREACIÓN DE NUEVO SUELO INDUSTRIAL m2 

Corto plazo 

(Año 2008–Año 2010) 

Medio plazo 

(Año 2011-Año 2015) 

Largo plazo 

(Año 2016-Año 2025) 

Total acumulado 

 
Parque 

Empresarial 

 bruto neto  bruto  neto  bruto  neto  bruto  neto 
O Acevedo 0 0 40.000 23.967 60.000 35.000 100.000 59.467 

Ordes 0 0 130.000 78.589 250.000 150.000 380.000 228.589 

Sigüeiro, Oroso 
Pequeño y San 
Martiño II 

0 0 0 0 220.000 126.067 220.000 126.067 

Val do Dubra 0 0 0 0 50.000 35.000 50.000 35.000 

TOTAL  0 0 170.000 102.556 580.000 346.567 750.000 449.123 

 

Corto plazo: Dada la proximidad a parques empresariales de nueva creación como el 

de Sionlla y los ya existentes al norte del municipio de Santiago de Compostela se 

estima que parte de la demanda de esta área optará por instalarse en ellos. Sin embargo, 

han de iniciarse los trámites oportunos para proveer, al área económica, de suelo 

industrial a medio plazo.  

 

Medio plazo: Se agota el suelo en los polígonos de Ordes y O Acevedo. Habrá de 

ponerse a disposición de la demanda en una zona próxima a los citados parques, 

aproximadamente 40.000 m2 brutos en O Acevedo y 130.000 en Ordes. 

  

Largo plazo: Los parques de Val do Dubra y San Martiño II, alcanzan el 100% de 

ocupación, siendo necesario crear unas superficies brutas aproximadas de suelo 

industrial de 50.000 m2 en el primero y 220.000 m2 en el segundo, en zonas próximas a 

las existentes. 



 257

Por otra parte habrá de ponerse a disposición de la demanda, 35.000 m2 y 250.000 m2, 

en zonas próximas a O Acevedo y Ordes, respectivamente. 

 

NECESIDADES DE SUELO EN EL ÁREA ECONÓMICA DE A CORUÑA 

 

Como ha quedado patente, los dos grandes motores generadores de la actividad 

económica de este territorio son la ciudad de A Coruña con su eje industrial A Coruña – 

Sabón y el futuro Puerto Exterior. 

 

Para adecuar el balance negativo de la oferta y la demanda será necesario crear 

aproximadamente 6.150.000 m2 nuevo suelo industrial, dado que los polígonos 

existentes y en construcción del entorno, a lo largo de los períodos analizados, habrán 

agotado su suelo industrial 

 

NECESIDADES DE CREACIÓN DE NUEVO SUELO INDUSTRIAL (m2) 

Corto plazo 

(Año 2008–Año 2010) 

Medio plazo 

(Año 2011-Año 2015) 

Largo plazo 

(Año 2016-Año 2025) 

Total acumulado 

bruto neto bruto neto bruto neto bruto neto 

0 0 2.080.000 1.247.244 4.070.000 2.440.000 6.150.000 3.687.244 

 

 

Corto plazo: No se genera demanda dado que el Puerto Exterior entrará en 

funcionamiento en el año 2012 y que los Parques Empresariales de Alvedro, Vío, el 

ACTECA e Iñás 2ª Fase, cubrirán las necesidades de la demanda. Sin embargo, han de 

iniciarse los trámites oportunos para que en el futuro se disponga de las superficies que 

a continuación se especifican. 

 

Medio plazo: Con la entrada en funcionamiento en el año 2012 del Puerto Exterior, y 

agotada la oferta de suelo, habrán de crearse nuevas superficies de aproximadamente 

2.080.000 m2 brutos, de los que 850.000 m2 (500.000 m2 útiles), habrán de ubicarse en 

las inmediaciones del Puerto y la superficie restante en una zona próxima. 
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En los Parques de Vío, Iñás 2ª Fase y el ACTECA, se agota el suelo industrial en este 

período. 

 

Largo plazo: Según las previsiones realizadas habrá de disponerse de otros 4.070.000 

m2 brutos para atender la demanda. 

 

 

10.6.-   LOCALIZACIÓN DE NUEVAS SUPERFICIES PARA USO 

INDUSTRIAL-COMERCIAL 

 

10.6.1.- Áreas Económicas de A Costa  da Morte-Bergantiños, Ordes y 

Betanzos 

 

En lo relativo a las áreas económicas de A Costa da Morte – Bergantiños, Ordes y 

Betanzos, al evaluar el balance de la oferta y la demanda, se llegaba a la conclusión de 

que a lo largo de los períodos examinados, se agotaba la oferta de suelo industrial por lo 

que sería necesario crear nuevo suelo, siendo la solución más conveniente la ampliación 

de los parques empresariales analizados en el estudio, o la implantación de las nuevas 

superficies en una zona próxima a ellos. 

 

10.6.2.- Área Económica de A Coruña 

 

Consideraciones generales 

 

Al analizar el territorio perteneciente a la Cámara de Comercio de A Coruña, se observa 

una clara tendencia a utilizar el eje A Coruña – Arteixo, como zona preferente  para la 

implantación de suelo industrial, tal como queda patente con los polígonos existentes  

de A Grela, Bens, Pocomaco, Sabón y las instalaciones de la Refinería, a los que habría 
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que añadir el Parque Empresarial de Vío en construcción y el ACTECA, actualmente en 

fase de redacción del Proyecto Técnico. 

 

En el año 2004 el Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais y 

posteriormente el Plan Costa da Morte y el Plan SUMA, desarrollan una serie de 

parques empresariales (Laracha y Carballo), a lo largo de la autopista AG-55, 

ampliando el Eje A Coruña – Arteixo, hasta las localidades de Laracha y Carballo (Ver 

plano adjunto: “Entramado Industrial del Eje A Coruña – Carballo”. 

 

Incluso con la futura entrada en funcionamiento en el año 2010 de la vía de Alta 

Capacidad Carballo – Berdoias, actualmente en fase de redacción del proyecto técnico, 

que da continuidad a la autovía AG-55, dicho eje podría ampliarse hasta el Parque 

Empresarial de Vimianzo. 

 

Esta tendencia del crecimiento espacial del entramado industrial entorno al citado eje, se 

verá potenciado por la entrada en funcionamiento del Puerto Exterior, lo que exige que 

dicho suelo se emplace en un entorno próximo. 

 

En conclusión, el nuevo suelo industrial de nueva creación que ha de crearse para 

atender la demanda del Puerto Exterior y la correspondiente al resto del Área 

Económica de A Coruña , deberá emplazarse en el Eje A Coruña - Carballo dada la 

proximidad al futuro puerto y a las excelentes comunicaciones de que dispone. 

 

Ubicación de las superficies industriales – comerciales 

 

Para la delimitación de las superficies anteriormente referenciadas, se procedió al 

análisis del  territorio en lo referente a sus variables topográficas y condicionantes 

medioambientales, teniendo en cuenta las infraestructuras existentes, los tiempos de 

desplazamiento, etc. 
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Con estas premisas se han localizado y cartografiado en los planos que se adjuntan, una 

serie de zonas que a continuación se describen: 

 

ZONA LIMÍTROFE AL PUERTO 

 

 Ubicación: En los terrenos que lindan con los taludes del nuevo puerto 

 Infraestructuras: Estará comunicado por los propios accesos por carretera y 

ferrocarril del puerto. 

 Superficie: Tiene una extensión de 820.000 m2 brutos, es decir, 500.000 m2 

útiles aproximadamente. 

 

ZONA LIMÍTROFE CON LA AG-55 Y CON EL ACTECA 

 

 Ubicación: Se emplaza en un área comprendida entre las inmediaciones del 

ACTECA y el futuro parque empresarial de Vio, situada prácticamente a lo 

largo de la AG-55. Se emplaza en el municipio de Arteixo. 

 Infraestructuras: Comunicado por el Enlace de Sabón con la AG-55 y la A-6. 

 Distancia al Puerto Exterior: 5 Km 

 Superficie: Presenta una superficie de aproximadamente 3.300.000 m2 brutos, 

unos 2.000.000 m2 de suelo industrial útil. 

 

ZONAS A Y B 

 

La localización de estas dos zonas, se justifica por la necesidad de potenciar el eje 

Coruña-Arteixo-Carballo-Laracha, dado que el crecimiento industrial del área de 

estudio tiene una clara tendencia a implantarse en este eje, como es el caso de los 

polígonos existentes de A Grela y POCOMACO  y Sabón, a los que se une el efecto 

dinamizador de la futura puesta en funcionamiento del puerto exterior que potencia esta 

tendencia. 

 



 261

Por otra parte, una vez agotada la oferta de suelo en los polígonos de la comarca de 

Bergantiños, no debería desecharse la posibilidad de concentrarlos en estas nuevas 

superficies que se proponen. Con ello, se potenciaría la gestión de las empresas que en 

ellas se implanten y se mejorarían las comunicaciones. 

 

 Ubicación: La Zona A, se emplaza al norte de la autopista AG-55, en un 

territorio pertenenciente a los municipios de Laracha y Arteixo. 

La Zona B, se ubica en el término municipal de Laracha, al sur del Núcleo de 

población del mismo nombre. 

 Infraestructuras: Ambas zonas están comunicadas por la carretera C-552 y ella 

por los enlaces de Payosaco y Laracha. 

 Distancia media al Puerto Exterior: La Zona A, dista 11 Km del nuevo puerto y 

la Zona B 17 Km 

 Superficie: Zona A: 6.330.000 m2 brutos, aproximadamente 3.800.000 m2 útiles 

Zona B: 4.070.000 m2 brutos, lo que supone una superficie industrial de 

2.450.000 m2 

 

En resumen, las superficies localizadas son las siguientes: 

 

 

Superficie bruta (m2)

   

-   Zona limítrofe con el Puerto Exterior        820.000  

-   Zona limítrofe con la AG-55 y con el ACTECA     3.300.000     

  

-   Zonas A y B                 10.400.000 

  

                                   TOTAL                14.520.000 
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10.7.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

10.7.1.- Balance de la Oferta y la Demanda 

 

En el cuadro adjunto, se sintetizan para cada una de las áreas económicas, la evolución 

de la oferta y la demanda, expresadas en m2 útiles, en cada uno de los periodos 

examinados. 

 

Dado que las superficies se refieren al conjunto de cada área económica, pueden darse 

saldos positivos en cada una de ellas, aunque puntualmente en algún parque empresarial 

concreto, se necesite crear nuevo suelo industrial. 

 

 

RESUMEN DEL BALANCE DE SUELO INDUSTRIAL  

POR ÁREAS ECONÓMICAS (m2 útil) 

Corto plazo 

(Año 2008–Año 2010) 

Medio plazo 

(Año 2011-Año 2015) 

Largo plazo 

(Año 2016-Año 2025) 

Área 

Económica 

Oferta Demanda Saldo Oferta Demanda Saldo Oferta Demanda Saldo 

Costa da 

Morte - 

Bergantiños 

1.047.018 402.100 644.918 1.359.918 840.500 519.418 519.418 1.991.000 -1.471.582 

Betanzos 316.783 248.265 68.518 68.518 413.775 -345.257 24.743 827.550 -802.807 

Ordes 130.033 130.650 - 617 309.127 252.750 56.377 56.377 505.500 -449.123 

A Coruña 1.752.756 500.000 1.252.756 1.252.756 2.500.000 -1.247.244 -1.247.244 2.440.000 -3.687.756 

TOTAL 3.246.590 1.281.015 1.965.575 2.990.319 4.007.025 -1.016.706 -646.706 5.764.050 -6.410.756 

 

Del cuadro anterior se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

• Corto Plazo: La oferta en todas las Áreas Económicas y en el conjunto del 

territorio de la Cámara de Comercio, cubre las necesidades de la demanda 
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debido a que en este periodo entran en funcionamiento los parques empresariales 

actualmente en construcción o en proyecto. 

 

• Medio Plazo: A excepción del Área Económica de Costa da Morte-Bergantiños 

y Ordes, se observa un saldo negativo en todas las demás áreas. 

 

La fuerte demanda en A Costa da Morte-Bergantiños y en A Coruña, se debe en 

parte a la entrada en funcionamiento del Puerto Exterior, con fuerte influencia en 

el eje A Coruña-Carballo. 

 

• Largo Plazo: En todas las áreas económicas se registra un saldo negativo 

destacando el correspondiente a Costa da Morte-Bergantiños y A Coruña por el 

ya referido efecto dinamizador de la economía que supone el Puerto Exterior. 

 

En el conjunto del territorio de la Cámara de A Coruña, se produce un saldo 

negativo acumulado de 6.410.756 m2 útiles. 

 

10.7.2.- Necesidades de Suelo Industrial por Áreas Económicas 

 

En resumen, del cuadro anterior, se desprende que en cada uno de los periodos 

analizado ha de crearse el suelo industrial que expresado en superficie bruta se sintetiza 

en el siguiente cuadro: 

 

NECESIDADES DE SUELO POR ÁREAS ECONÓMICAS 

Necesidades de Suelo Industrial Bruto (m2)  
Área 

Económica 
Corto Plazo 

(2008-2010) 

Medio Plazo 

(2011-2015) 

Largo Plazo 

(2016-2025) 
Total 

Costa da Morte-

Bergantiños 

0 0 2.450.000 2.450.000

Betanzos 0 575.000 760.000 1.335.000
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Ordes 0 0 750.000 750.000

A Coruña 0 2.080.000 4.070.000 6.150.000

TOTAL 0 2.655.000 8.030.000 10.685.000

 

En lo relativo a las Áreas Económicas de Betanzos y Ordes, las necesidades de suelo 

industrial han de cubrirse con la creación de parques empresariales, preferentemente 

limítrofes a los actualmente existentes y con una superficie similar a ellos. Igual ocurre 

con los parques empresariales de a Costa da Morte-Bergantiños a excepción de Carballo 

y Laracha. 

 

En lo que se refiere a estos dos últimos enclaves, dada la gran influencia dinamizadora 

del tejido industrial ejercerá el Puerto Exterior, se estima conveniente, que las futuras 

superficies de suelo industrial, se emplacen en una amplia zona de nueva localización, 

relacionada con las que demandan el Puerto Exterior y el Area Económica de A Coruña. 

 

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, las necesidades de 

suelo en cada zona, serían las siguientes: 

 

NECESIDADES DE SUELO POR ÁREAS ECONÓMICAS 

INCLUYENDO CARBALLO Y LARACHA EN LA DE A CORUÑA 

Necesidades de Suelo Industrial Bruto (m2)  

Área Económica Corto Plazo

(2008-2010) 

Medio Plazo 

(2011-2015) 

Largo Plazo 

(2016-2025) 
Total 

Costa da Morte-

Bergantiños (Excepto 

Laracha y Carballo) 

0 0 877.000 877.000

Betanzos 0 575.000 760.000 1.335.000

Ordes 0 0 750.000 750.000

Eje A Coruña-

Carballo 

0 2.080.000 5.643.000 7.723.000

TOTAL 0 2.655.000 8.030.000 10.685.000
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En resumen las necesidades de suelo industrial bruto del Área de A Coruña incluido el 

eje A Coruña-Carballo, es el siguiente: 

 

Necesidades de Nuevo Suelo el Eje A Coruña-

Carballo  (m2 brutos) Área 

Económica Corto 

(2008-2010) 

Medio 

(2011-2015) 

Largo 

(2016-2025) 

Total 

Área A Coruña 0 2.080.000 4.070.010 6.150.000

Laracha-Carballo 0 0 1.573.000 1.573.000

Total Eje A 

Coruña-Carballo 

0 2.080.000 5.643.000 7.723.000

 

Para cubrir dichas necesidades se han localizado nuevas superficies para uso industrial 

comercial que se sintetizan a continuación: 

   

 

        m2 brutos 

• Zona limítrofe al Puerto Exterior:        820.000  

• Zona limítrofe a AG-55 y ACTECA:    3.300.000  

• Zona A y B      10.400.000  

TOTAL   14.520.000  

 

Para cubrir la demanda a medio plazo, deberían entrar en funcionamiento las 

denominadas zonas “limítrofe al Puerto Exterior” y “limítrofe a la AG-55 y ACTECA” 

que suponen aproximadamente 4.100.000 m2. 

 

Por lo tanto la necesidad de suelo industrial a largo plazo, una vez agotadas las zonas 

anteriormente citadas, sería de unos 4.000.000 m2. Este suelo debería localizarse en las 

Zonas A y B u otras que surjan con características adecuadas para su utilización 

industrial-comercial. 
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ANEXO 8
ANEXO XUSTIFICATIVO DAS MODIFICACIÓNS REALIZADAS NO

DOCUMENTO APROBADO PROVISIONALMENTE O 2 DE
FEBREIRO DE 2015





PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

ANEXO XUSTIFICATIVO 

DOCUMENTO APROBADO PROVISIONALMENTE O 2 DE FEBREIRO 

 

1. MODIFICACIÓNS DERIVADAS 

XULLO DE 2015, SOBRE 

CARBALLO 

O 2 de febreiro de 2015 o Pleno do Concello de Carballo aprobou provisionalmente o Plan Xeral de 

Ordenación Municipal (PXOM), conforme ao artigo 85.7 da Lei 9/2002, de 30 de decembre, de 

ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUG).

Dito documento foi remitido a la Consellería solicitando a súa aprobación definitiva.

O 2 de xullo de 2015, a Consellería dito a “Orde do 2 de xullo de 2015 sobre aprobación definitiva do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Carballo” (en diante Orde), no que se

aprobación definitiva do PXOM, e se establecía a necesidade de redactar os documentos modificados 

precisos para emendar as deficiencias sinaladas na propia Orde.

Como consecuencia do anterior, procedeuse a modificar o PXOM nos aspectos sinalado

cales pasan a detallarse a continuación co fin de xustificar a súa correcta incorporación.

 

A Orde estruturase no seu apartado 

a continuación: 

 

1. CUESTIONS DE CARÁCTER 

2. ESTRUTURA XERAL 

VIDA E COHESIÓN SOCIAL

3. CLASIFICACION 

4. NORMATIVA 

5. OUTRAS CUESTION

6. ADECUACION DO PXOM AO

7. INFORME DO PXO

 

A continuación analízanse cada un

(Refléxase en cor azul as cuestións enumeradas na ORDE).
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XUSTIFICATIVO DAS MODIFICACIÓNS REALIZADAS NO 

DOCUMENTO APROBADO PROVISIONALMENTE O 2 DE FEBREIRO 

DE 2015 

MODIFICACIÓNS DERIVADAS DO CUMPRIMENTO DA ORDE

SOBRE A APROBACION DEFINITIVA D

015 o Pleno do Concello de Carballo aprobou provisionalmente o Plan Xeral de 

Ordenación Municipal (PXOM), conforme ao artigo 85.7 da Lei 9/2002, de 30 de decembre, de 

ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUG). 

remitido a la Consellería solicitando a súa aprobación definitiva.

O 2 de xullo de 2015, a Consellería dito a “Orde do 2 de xullo de 2015 sobre aprobación definitiva do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Carballo” (en diante Orde), no que se

aprobación definitiva do PXOM, e se establecía a necesidade de redactar os documentos modificados 

precisos para emendar as deficiencias sinaladas na propia Orde. 

Como consecuencia do anterior, procedeuse a modificar o PXOM nos aspectos sinalado

cales pasan a detallarse a continuación co fin de xustificar a súa correcta incorporación.

A Orde estruturase no seu apartado “II. Análise e Consideracións”, en sete cuestión que se enumeran 

S DE CARÁCTER XERAL 

ERAL E ORGÁNICA. DOTACIONS URBANISTICAS, CALIDAD

COHESIÓN SOCIAL 

CLASIFICACION E DETERMINACIONS NAS DISTINTAS CLASES DE SO

UTRAS CUESTIONS 

ADECUACION DO PXOM AO PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL

DO PXOM EN MATERIA DE COSTAS 

cada un dos puntos e xustifícase o cumprimento de cada un deles

(Refléxase en cor azul as cuestións enumeradas na ORDE). 
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DAS MODIFICACIÓNS REALIZADAS NO 

DOCUMENTO APROBADO PROVISIONALMENTE O 2 DE FEBREIRO 

DO CUMPRIMENTO DA ORDE DO 2 DE 

VA DO PXOM DE 

015 o Pleno do Concello de Carballo aprobou provisionalmente o Plan Xeral de 

Ordenación Municipal (PXOM), conforme ao artigo 85.7 da Lei 9/2002, de 30 de decembre, de 

remitido a la Consellería solicitando a súa aprobación definitiva. 

O 2 de xullo de 2015, a Consellería dito a “Orde do 2 de xullo de 2015 sobre aprobación definitiva do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Carballo” (en diante Orde), no que se denegaba a 

aprobación definitiva do PXOM, e se establecía a necesidade de redactar os documentos modificados 

Como consecuencia do anterior, procedeuse a modificar o PXOM nos aspectos sinalados na Orde, os 

cales pasan a detallarse a continuación co fin de xustificar a súa correcta incorporación. 

en sete cuestión que se enumeran 

S URBANISTICAS, CALIDADE DE 

E DETERMINACIONS NAS DISTINTAS CLASES DE SOLO 

LAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL 

o cumprimento de cada un deles. 
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II.1. CUESTIONS DE CARÁCTER X

“Os límites do concello non coinciden cós grafados

coa Laracha, nas zonas de Entrerios, Os Troiáns e Covas de Abaixo”.

A día de hoxe estase a tramitar unha modificación dos límites municipais entre o concello de Laracha 

e o de Carballo, de mutuo acordo

tramitación, polo que óptase por contemplar o límite oficial recollido no IGE, dando deste xeito 

cumprimento a Orde. 

 

“Respecto do documento informado previamente, a capacidade residencial en solo 

urbanizable pasa de 4.

de solo susceptible de transformación urbanística, o que se valora moi positivamente. 

Porén, a capacidade residencial total do PXOM é practicamente igual á do documento 

anterior, con 12.263 

sobre todo, en solo de núcleo rural. É aceptable estimar que nos núcleos rurais, parte da 

máxima capacidade residencial non se materializará”.

Este epígrafe non supón cambios no documento.

 

“En data 09/03/2015 Augas de Galicia informa desfavorablemente a ordenación 

proxectada nos ámbitos UU

xeral, incompatibles co artigo 42 do Plan hidrolóxico Galicia

súa totalidade pola zona de fluxo preferente”.

Segundo a reunión coa Secretaría Xeral d

noutros Concellos coa mesma afección, en canto as zonas con ri

data 10/07/2015 o concello envía a Augas

materia de inundables. Vista a documentación aportada o organismo de conca emite informe 

favorable o PXOM con data 7 de setembro de 2015, no que expresamente recolle “

por cumpridas as prescricións sinaladas en materia de inundables

Anexo I ao presente documento.

Deste xeito incorporase o documento do PXOM a documentación presentada a Augas de Galicia.

 

“Na Ficha do solo urbano non consolidado UU

preferente, constará esa circunstancia e as obrigas de cumprir os artigos do PHGC 

relativos as zonas inundables e da lexislación sectorial de augas; e de contar con 

informe do organismo de conca antes da aprobación definitiv

de desenvolvemento do ámbito”.

Segundo a reunión coa Secretaría Xeral do 9/07/2015, o criterio será aplicalo mesmo tratamento que 

noutros Concellos coa mesma afección, en canto as zonas con risco de inundación. Así mesmo con 
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CUESTIONS DE CARÁCTER XERAL 

“Os límites do concello non coinciden cós grafados polo IGN, nomeadamente no límite 

coa Laracha, nas zonas de Entrerios, Os Troiáns e Covas de Abaixo”.

A día de hoxe estase a tramitar unha modificación dos límites municipais entre o concello de Laracha 

e o de Carballo, de mutuo acordo entre ambos Concellos, aínda que non está rematada a súa 

tramitación, polo que óptase por contemplar o límite oficial recollido no IGE, dando deste xeito 

“Respecto do documento informado previamente, a capacidade residencial en solo 

urbanizable pasa de 4.075 a 1.712 vivendas, reducíndose significativamente a superficie 

de solo susceptible de transformación urbanística, o que se valora moi positivamente. 

Porén, a capacidade residencial total do PXOM é practicamente igual á do documento 

anterior, con 12.263 novas vivendas, polo aumento da capacidade en solo urbano, e 

sobre todo, en solo de núcleo rural. É aceptable estimar que nos núcleos rurais, parte da 

máxima capacidade residencial non se materializará”. 

Este epígrafe non supón cambios no documento. 

ata 09/03/2015 Augas de Galicia informa desfavorablemente a ordenación 

proxectada nos ámbitos UU-R13 e UU-R14, por seren os usos propostos, con carácter 

xeral, incompatibles co artigo 42 do Plan hidrolóxico Galicia-Costa, ao estar afectados na 

de pola zona de fluxo preferente”. 

a Secretaría Xeral do 9/07/2015, o criterio será aplicalo mesmo tratam

noutros Concellos coa mesma afección, en canto as zonas con risco de inundación.

envía a Augas de Galicia subsanación da documentación do PXOM en 

Vista a documentación aportada o organismo de conca emite informe 

con data 7 de setembro de 2015, no que expresamente recolle “

mpridas as prescricións sinaladas en materia de inundables”. Este informe inclúese como 

Anexo I ao presente documento. 

Deste xeito incorporase o documento do PXOM a documentación presentada a Augas de Galicia.

“Na Ficha do solo urbano non consolidado UU-R-19 afectado pola zona de fluxo 

preferente, constará esa circunstancia e as obrigas de cumprir os artigos do PHGC 

relativos as zonas inundables e da lexislación sectorial de augas; e de contar con 

informe do organismo de conca antes da aprobación definitiva do instrumento urbanístico 

de desenvolvemento do ámbito”. 

Segundo a reunión coa Secretaría Xeral do 9/07/2015, o criterio será aplicalo mesmo tratamento que 

noutros Concellos coa mesma afección, en canto as zonas con risco de inundación. Así mesmo con 
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polo IGN, nomeadamente no límite 

coa Laracha, nas zonas de Entrerios, Os Troiáns e Covas de Abaixo”. 

A día de hoxe estase a tramitar unha modificación dos límites municipais entre o concello de Laracha 

está rematada a súa 

tramitación, polo que óptase por contemplar o límite oficial recollido no IGE, dando deste xeito 

“Respecto do documento informado previamente, a capacidade residencial en solo 

075 a 1.712 vivendas, reducíndose significativamente a superficie 

de solo susceptible de transformación urbanística, o que se valora moi positivamente. 

Porén, a capacidade residencial total do PXOM é practicamente igual á do documento 

novas vivendas, polo aumento da capacidade en solo urbano, e 

sobre todo, en solo de núcleo rural. É aceptable estimar que nos núcleos rurais, parte da 

ata 09/03/2015 Augas de Galicia informa desfavorablemente a ordenación 

R14, por seren os usos propostos, con carácter 

Costa, ao estar afectados na 

o criterio será aplicalo mesmo tratamento que 

o de inundación. Así mesmo con 

de Galicia subsanación da documentación do PXOM en 

Vista a documentación aportada o organismo de conca emite informe 

con data 7 de setembro de 2015, no que expresamente recolle “este organismo da 

”. Este informe inclúese como 

Deste xeito incorporase o documento do PXOM a documentación presentada a Augas de Galicia. 

19 afectado pola zona de fluxo 

preferente, constará esa circunstancia e as obrigas de cumprir os artigos do PHGC 

relativos as zonas inundables e da lexislación sectorial de augas; e de contar con 

a do instrumento urbanístico 

Segundo a reunión coa Secretaría Xeral do 9/07/2015, o criterio será aplicalo mesmo tratamento que 

noutros Concellos coa mesma afección, en canto as zonas con risco de inundación. Así mesmo con 
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data 10/07/2015 o concello envía a Augas de Galicia subsanación da documentación do PXOM en 

materia de inundables.Vista a documentación aportada o organismo de conca emite informe favorable 

o PXOM con data 7 de setembro de 2015.

Deste xeito incorporase o documento do PXOM a documentación presentada a Augas de Galicia.

 

“Deberanse sinalar a escala axeitada nos planos de ordenación as zonas de fluxo 

preferente, para a correcta aplicación das condicións aplicables nelas”.

Se inclúe nos planos de ordenación 

Se completa un epígrafe da normativa

lexislación de Augas, que queda redactado do seguinte xeito

Artigo 175. Zona de fluxo preferente
A zona de fluxo preferente é a constituída pola unión da zona ou zonas onde se 
concentra preferentemente o fluxo durante as avenidas, a vía de desaugadoiro é a 
zona onde, para a avenida de 100 anos de período de retorno, póidanse producir 
graves danos sobre as persoas 
exterior da envolvente das mesmas.
última liña de que se dispón que delimita a zona de fluxo preferente. Esta liña 
informativa actualizarase automaticamente segundo o
aprobados polo organismo de conca sen que para elo sexa necesario proceder a 
unha modificación do PXOM.
 

II.2. ESTRUTURA 

URBANISTICAS, CALIDAD

“A reserva de sistema loc

o artigo 47.2 da LOUG, posto que a lei establece este estándar respecto da 

edificabilidade total do ámbito (non só a de uso residencial)”.

Se modifica el documento incorporando esta determinación.

edificabilidade total do ámbito. 

 

“Consonte o artigo 104.f da LOUG, non se permitirá ningunha construción ou uso do solo 

susceptible de padecer grave risco de inundación, o que afecta como se viu aos ámbitos 

UU-R13 e UU-R14, 

Segundo a reunión coa Secretaría Xeral do 9/07/2015, o criterio será aplicalo mesmo tratamento que 

noutros Concellos coa mesma afección, en canto as zonas con risco de inundación. Así mesmo con 

data 10/07/2015 o concello envía a Augas de Galicia subsanación da documentación do PXOM en 

materia de inundables. Vista a documentación aportada o organismo de conca emite informe 

favorable o PXOM con data 7 de setembro de 2015, no que expresamente recolle “

por cumpridas as prescricións sinaladas en materia de inundables

Anexo I ao presente documento.

Deste xeito incorporase o documento do PXOM a documentación presentada a Augas de Galicia.
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ta 10/07/2015 o concello envía a Augas de Galicia subsanación da documentación do PXOM en 

materia de inundables.Vista a documentación aportada o organismo de conca emite informe favorable 

o PXOM con data 7 de setembro de 2015. 

umento do PXOM a documentación presentada a Augas de Galicia.

“Deberanse sinalar a escala axeitada nos planos de ordenación as zonas de fluxo 

preferente, para a correcta aplicación das condicións aplicables nelas”.

inclúe nos planos de ordenación as últimas liñas que delimitan a Zona de Flux

un epígrafe da normativa, artigo 175, coas seguintes determinación

, que queda redactado do seguinte xeito: 

o 175. Zona de fluxo preferente 
xo preferente é a constituída pola unión da zona ou zonas onde se 

concentra preferentemente o fluxo durante as avenidas, a vía de desaugadoiro é a 
zona onde, para a avenida de 100 anos de período de retorno, póidanse producir 
graves danos sobre as persoas e os bens. A delimitación de dita zona é o límite 
exterior da envolvente das mesmas. Se incorpora nos planos de ordenación a 
última liña de que se dispón que delimita a zona de fluxo preferente. Esta liña 
informativa actualizarase automaticamente segundo os últimos estudios 
aprobados polo organismo de conca sen que para elo sexa necesario proceder a 
unha modificación do PXOM. 

TURA XERAL E ORGÁNICA DO TERRITORIO, DOTACION

URBANISTICAS, CALIDADE DE VIDA E COHESIÓN SOCIAL

“A reserva de sistema local de equipamento do solo urbano non consolidado non cumpre 

o artigo 47.2 da LOUG, posto que a lei establece este estándar respecto da 

edificabilidade total do ámbito (non só a de uso residencial)”. 

el documento incorporando esta determinación. Aplícanse as reservas sobre a 

“Consonte o artigo 104.f da LOUG, non se permitirá ningunha construción ou uso do solo 

susceptible de padecer grave risco de inundación, o que afecta como se viu aos ámbitos 

R14, e ao equipamento previsto SX EQ 3 PB ob”. 

Segundo a reunión coa Secretaría Xeral do 9/07/2015, o criterio será aplicalo mesmo tratamento que 

noutros Concellos coa mesma afección, en canto as zonas con risco de inundación. Así mesmo con 

ncello envía a Augas de Galicia subsanación da documentación do PXOM en 

Vista a documentación aportada o organismo de conca emite informe 

con data 7 de setembro de 2015, no que expresamente recolle “

por cumpridas as prescricións sinaladas en materia de inundables”. Este informe inclúese como 

Anexo I ao presente documento. 

Deste xeito incorporase o documento do PXOM a documentación presentada a Augas de Galicia.
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ta 10/07/2015 o concello envía a Augas de Galicia subsanación da documentación do PXOM en 

materia de inundables.Vista a documentación aportada o organismo de conca emite informe favorable 

umento do PXOM a documentación presentada a Augas de Galicia. 

“Deberanse sinalar a escala axeitada nos planos de ordenación as zonas de fluxo 

preferente, para a correcta aplicación das condicións aplicables nelas”. 

xo Preferente. 

determinacións acordo coa 

xo preferente é a constituída pola unión da zona ou zonas onde se 
concentra preferentemente o fluxo durante as avenidas, a vía de desaugadoiro é a 
zona onde, para a avenida de 100 anos de período de retorno, póidanse producir 

e os bens. A delimitación de dita zona é o límite 
Se incorpora nos planos de ordenación a 

última liña de que se dispón que delimita a zona de fluxo preferente. Esta liña 
s últimos estudios 

aprobados polo organismo de conca sen que para elo sexa necesario proceder a 

DO TERRITORIO, DOTACIONS 

COHESIÓN SOCIAL 

al de equipamento do solo urbano non consolidado non cumpre 

o artigo 47.2 da LOUG, posto que a lei establece este estándar respecto da 

Aplícanse as reservas sobre a 

“Consonte o artigo 104.f da LOUG, non se permitirá ningunha construción ou uso do solo 

susceptible de padecer grave risco de inundación, o que afecta como se viu aos ámbitos 

Segundo a reunión coa Secretaría Xeral do 9/07/2015, o criterio será aplicalo mesmo tratamento que 

noutros Concellos coa mesma afección, en canto as zonas con risco de inundación. Así mesmo con 

ncello envía a Augas de Galicia subsanación da documentación do PXOM en 

Vista a documentación aportada o organismo de conca emite informe 

con data 7 de setembro de 2015, no que expresamente recolle “este organismo da 

”. Este informe inclúese como 

Deste xeito incorporase o documento do PXOM a documentación presentada a Augas de Galicia. 
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“Non se xustifica o cumprimento do arti

comercio interior de Galicia, nos ámbitos de solo solo urbanizable delimitado que 

carecen dunha reserva de uso comercial: S R4, S R9, S R10, S R11”.

Neste novo documento para aprobación provisional o

edificabilidade en todos os ámbitos

recolle expresamente o Regulamento de Planeamento estatal, remitindo nas fichas de 

desenvolvemento dos ámbitos ó cumprim

 

“Os equipamentos previstos SX

rústico onde o uso construtivo está prohibido, agás no suposto do artigo 33.2.J) e fóra do 

solo rústico de protección de infraestruturas (o que af

Concretamente o PXOM consideraba:

- SX-EQ2: solo para aparcamento 

- SX-EQ3: dotacional ao sur d

- SX-EQ5: Rebordelos, xunto 

- SX-EQ2: queda co uso para aparcamento, é dicir, uso non 
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“Non se xustifica o cumprimento do artigo 27.3 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do 

comercio interior de Galicia, nos ámbitos de solo solo urbanizable delimitado que 

carecen dunha reserva de uso comercial: S R4, S R9, S R10, S R11”.

Neste novo documento para aprobación provisional o criterio será aplicar un mínimo del 2% de la 

os ámbitos de uso principal residencial para dotación comercial

recolle expresamente o Regulamento de Planeamento estatal, remitindo nas fichas de 

desenvolvemento dos ámbitos ó cumprimento do mesmo neste senso. 

“Os equipamentos previstos SX-EQ2, SX-EQ3 e SX-EQ5 sitúanse en categorías de solo 

rústico onde o uso construtivo está prohibido, agás no suposto do artigo 33.2.J) e fóra do 

solo rústico de protección de infraestruturas (o que afecta ao SX- EQ3)”.

Concretamente o PXOM consideraba: 

aparcamento público xunto do cemiterio parroquial de Bértoa

sur do río xunto ao EL. 

unto da costa, solo para aparcamento público 

co uso para aparcamento, é dicir, uso non construtivo. 
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go 27.3 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do 

comercio interior de Galicia, nos ámbitos de solo solo urbanizable delimitado que 

carecen dunha reserva de uso comercial: S R4, S R9, S R10, S R11”. 

erá aplicar un mínimo del 2% de la 

para dotación comercial, tal e como 

recolle expresamente o Regulamento de Planeamento estatal, remitindo nas fichas de 

EQ5 sitúanse en categorías de solo 

rústico onde o uso construtivo está prohibido, agás no suposto do artigo 33.2.J) e fóra do 

EQ3)”. 

terio parroquial de Bértoa 

 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

O SX-EQ3, o estares afectado pola zona inundable incorporase ao SX de Espazos Libres

Anllóns, o SX-EL1-P. 

O SX-EQ5 si ben estaba previsto para usos non construtivos de aparcamento público, 

elimínalo por estares na zona de afectación de Costas.

 

“Nas fichas dos sectores S

tipoloxías de uso residencial (as porcentaxes suman máis do 100%)”.

Neste novo documento revísanse as fi

“No sector S-R3 non coinciden os m

de ordenación detallada

Neste novo documento revísanse os datos para a súa concordancia.

 

“Corrixirase na memoria o modo de obt

solo urbano consolidado non pode obterse por imputación artigo 166.1 da LOUG)”.

Este sistema xeral atopado en solo urbano consolidado, impútase 

como compróbase no estudio económi
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3, o estares afectado pola zona inundable incorporase ao SX de Espazos Libres

EQ5 si ben estaba previsto para usos non construtivos de aparcamento público, 

elimínalo por estares na zona de afectación de Costas. 

“Nas fichas dos sectores S-R10 e S-R11 existe un erro na distribución das diferentes 

tipoloxías de uso residencial (as porcentaxes suman máis do 100%)”.

Neste novo documento revísanse as fichas. 

R3 non coinciden os m2 de vivenda protexida establecidos na súa separata 

de ordenación detallada, coas cifras da memoria e da ficha”. 

Neste novo documento revísanse os datos para a súa concordancia. 

“Corrixirase na memoria o modo de obtención do vial SX-VIAU06 (un sistema xeral en 

solo urbano consolidado non pode obterse por imputación artigo 166.1 da LOUG)”.

en solo urbano consolidado, impútase integramente 

no estudio económico financeiro do PXOM, e na ficha do seu desenvolvemento
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3, o estares afectado pola zona inundable incorporase ao SX de Espazos Libres do río 

EQ5 si ben estaba previsto para usos non construtivos de aparcamento público, óptase por 

R11 existe un erro na distribución das diferentes 

tipoloxías de uso residencial (as porcentaxes suman máis do 100%)”. 

de vivenda protexida establecidos na súa separata 

VIAU06 (un sistema xeral en 

solo urbano consolidado non pode obterse por imputación artigo 166.1 da LOUG)”. 

integramente ao Concello, tal e 

na ficha do seu desenvolvemento. 
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Nesta mesma ficha establécese o seguinte:

Delimítase o ámbito en solo urbano para me
SX-VI6 coa Avenida da Revolta.
O viario é unha actuación que xestiona e c
por outros mecanismos contidos no artigo 166 da LOUG.
 

Co anterior o establecido na Orde deberase a un erro de interpretación do documento.

 

II.3. CLASIFICACION 

SOLO 

1. SOLO URBANO 

“a) Á vista da información e xustificacións achegadas, non reúnen as características 

necesarias para ser clasificados como solo urbano (artigo 11 da LOUG):

- Ámbito sen consolidación edificatoria nin servizos urbanísticos no extremo leste do 

Camiño do Bosque, en gran parte fóra da delimitación de solo urbano do PXOM 2003

Nesta zona existen servizos urbanístico, tal e como se reflexa na imaxe que se incorpora a 

continuación, facilitada polos servizos técnicos municipais, onde se reproducen en cor as li

servizos existentes: 
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Nesta mesma ficha establécese o seguinte: 

Delimítase o ámbito en solo urbano para mellorar o cruce do novo sistema 
VI6 coa Avenida da Revolta. 

O viario é unha actuación que xestiona e costea o concello, por expropiación ou 
por outros mecanismos contidos no artigo 166 da LOUG. 

Co anterior o establecido na Orde deberase a un erro de interpretación do documento.

CLASIFICACION E DETERMINACIONS NAS DISTINTAS CLASES DE 

 

Á vista da información e xustificacións achegadas, non reúnen as características 

necesarias para ser clasificados como solo urbano (artigo 11 da LOUG):

Ámbito sen consolidación edificatoria nin servizos urbanísticos no extremo leste do 

Bosque, en gran parte fóra da delimitación de solo urbano do PXOM 2003

Nesta zona existen servizos urbanístico, tal e como se reflexa na imaxe que se incorpora a 

continuación, facilitada polos servizos técnicos municipais, onde se reproducen en cor as li

  Imaxe cos servizos existentes
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llorar o cruce do novo sistema viario 

ostea o concello, por expropiación ou 

Co anterior o establecido na Orde deberase a un erro de interpretación do documento. 

E DETERMINACIONS NAS DISTINTAS CLASES DE 

Á vista da información e xustificacións achegadas, non reúnen as características 

necesarias para ser clasificados como solo urbano (artigo 11 da LOUG): 

Ámbito sen consolidación edificatoria nin servizos urbanísticos no extremo leste do 

Bosque, en gran parte fóra da delimitación de solo urbano do PXOM 2003”. 

Nesta zona existen servizos urbanístico, tal e como se reflexa na imaxe que se incorpora a 

continuación, facilitada polos servizos técnicos municipais, onde se reproducen en cor as liñas de 

Imaxe cos servizos existentes 
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- “SUNC UU-R17, carente de servizos e de consolidación”.

Neste caso, por non existires servizos urbanísticos e de consolidación, proponse a súa incorporación 

como solo urbanizable delimitado, no
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R17, carente de servizos e de consolidación”. 

Neste caso, por non existires servizos urbanísticos e de consolidación, proponse a súa incorporación 

como solo urbanizable delimitado, novo SUR-D-R13. 
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Neste caso, por non existires servizos urbanísticos e de consolidación, proponse a súa incorporación 
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- “SUNC UU-D1”. 

Neste caso trátase dunha zona mais 

malla urbana, polo que é un ámbito

xustificada a súa inclusión como solo urbano non consolidado, polo que se propón conservala súa 

clasificación. 

 

  Imaxe cos servizos existentes
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Neste caso trátase dunha zona mais urbanizada, rodeada por solo urbano consolidado e inmersa na 

un ámbito vacante no interior dunha zona xa edificada

como solo urbano non consolidado, polo que se propón conservala súa 

Imaxe cos servizos existentes 
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rodeada por solo urbano consolidado e inmersa na 

vacante no interior dunha zona xa edificada. Co anterior queda 

como solo urbano non consolidado, polo que se propón conservala súa 
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“b) Determinacións d

1. Parte da Avda. de Bergant

consta que se tivese

incluír na categoría de solo urbano non consolidado (artigo 12 da LOUG).

Seguindo as determinacións da orde, i

consolidado, denominado UU-R22.

 

 

 

“2. As zonas do solo urbano consolidado nas que non existe saneamento, se incluirán en 

solo urbano non consolidado se as obras precisas para corrixir esa carencia exceden 

das de escasa entidade executables simultaneamente coa edificación, xa q

se prevé ningunha actuación 
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de solo urbano 

Parte da Avda. de Bergantiños e da rúa Vila de Ordes (P.8 do PXOM 2003 que non 

consta que se tivese desenvolvido) carecen de servizos urbanísticos; polo que se debe 

incluír na categoría de solo urbano non consolidado (artigo 12 da LOUG).

acións da orde, inclúense estes terreos na categoría de solo urbano non 

R22. 

As zonas do solo urbano consolidado nas que non existe saneamento, se incluirán en 

solo urbano non consolidado se as obras precisas para corrixir esa carencia exceden 

das de escasa entidade executables simultaneamente coa edificación, xa q

se prevé ningunha actuación illada (artigo 124 da LOUG) para completar:
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8 do PXOM 2003 que non 

desenvolvido) carecen de servizos urbanísticos; polo que se debe 

incluír na categoría de solo urbano non consolidado (artigo 12 da LOUG).” 

nclúense estes terreos na categoría de solo urbano non 

 

As zonas do solo urbano consolidado nas que non existe saneamento, se incluirán en 

solo urbano non consolidado se as obras precisas para corrixir esa carencia exceden 

das de escasa entidade executables simultaneamente coa edificación, xa que tampouco 

llada (artigo 124 da LOUG) para completar: 
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- Terreos con ordenanza 3 no camiño de 10 m que parte do enlace co polígono industrial 

de Bértoa, non incluídos na delimitación de solo urbano de 2003

  Imaxe cos servizos existentes

 

Proponse a realización dunha actuación illada de urbanización, denominada SX

Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro 

do PXOM. 
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Terreos con ordenanza 3 no camiño de 10 m que parte do enlace co polígono industrial 

de Bértoa, non incluídos na delimitación de solo urbano de 2003”. 

izos existentes 

Proponse a realización dunha actuación illada de urbanización, denominada SX

Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro 
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Terreos con ordenanza 3 no camiño de 10 m que parte do enlace co polígono industrial 

 

Proponse a realización dunha actuación illada de urbanización, denominada SX-VIAU14. Prioridade 

Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro 
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“- Zona ao noroeste da AC

delimitación de solo urbano das NSP de 1980 e en parte fóra da delimitación do PXOM 

2003)”. 

Proponse a realización dunha actuación illada de urbanización, denominada SX

Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro 

do PXOM. 
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Zona ao noroeste da AC-552, ao sur do S R4 e ao norte da rúa Ramón y Cajal (fora da 

delimitación de solo urbano das NSP de 1980 e en parte fóra da delimitación do PXOM 

Proponse a realización dunha actuación illada de urbanización, denominada SX

rgo do Concello. Se recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro 
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sur do S R4 e ao norte da rúa Ramón y Cajal (fora da 

delimitación de solo urbano das NSP de 1980 e en parte fóra da delimitación do PXOM 

Proponse a realización dunha actuación illada de urbanización, denominada SX-VIAU15. Prioridade 

rgo do Concello. Se recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro 
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“- Terreos ao sur da estación de autobuses”.

Proponse a realización dunha actuación illada de urbanización, denominada SX

Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro 

do PXOM. 

 

   Imaxe cos servizos existentes
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Terreos ao sur da estación de autobuses”. 

Proponse a realización dunha actuación illada de urbanización, denominada SX

do Concello. Se recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro 

Imaxe cos servizos existentes 
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Proponse a realización dunha actuación illada de urbanización, denominada SX-VIAU20. Prioridade 

do Concello. Se recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro 
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“- Terreos ao oeste da rúa Alcalde Bolón, con pouca consolidación edificatoria e sen 

servizos (saneamento)”.

Proponse a realización de catro actuacións illadas de urbanización, denominadas SX

VIAU17, SX-VIAU18, SX-VIAU19. Prioridade Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así mesmo o 

seu custe no estudio económico financeiro do PXOM.

 

 

 

“As seguintes zonas están en i

saneamento: terreos ao oeste do CEIP Xesús San Luís Romero; terreos non lindeiros 

coa estrada AC-552 ao norte da rúa Pintor Francisco Miguel”.

Esta zona materializou as cesións a través dun antigo con

equipamento existente, coa condición de que o Concello asumía as 

Estes antecedentes de xestión, unidos a existencia de rúas abertas ao tráfico e consolidadas, fan 

aconsellable que nestes terreos ao oeste do CEIP Xesús San Luís Romero, se realice unha actuación 

illada de urbanización, denominada SX

recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro do PXOM.
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Terreos ao oeste da rúa Alcalde Bolón, con pouca consolidación edificatoria e sen 

servizos (saneamento)”. 

ón de catro actuacións illadas de urbanización, denominadas SX

VIAU19. Prioridade Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así mesmo o 

seu custe no estudio económico financeiro do PXOM. 

“As seguintes zonas están en idéntica situación pero non existe nin abastecemento nin 

saneamento: terreos ao oeste do CEIP Xesús San Luís Romero; terreos non lindeiros 

552 ao norte da rúa Pintor Francisco Miguel”. 

Esta zona materializou as cesións a través dun antigo convenio que permitiu a construción do 

coa condición de que o Concello asumía as cargas de urbanización da zona. 

Estes antecedentes de xestión, unidos a existencia de rúas abertas ao tráfico e consolidadas, fan 

erreos ao oeste do CEIP Xesús San Luís Romero, se realice unha actuación 

illada de urbanización, denominada SX-VIAU21. Prioridade Q1 a obter a cargo do Concello. Se 

recolle así mesmo o seu custe no estudio económico financeiro do PXOM. 
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Terreos ao oeste da rúa Alcalde Bolón, con pouca consolidación edificatoria e sen 

ón de catro actuacións illadas de urbanización, denominadas SX-VIAU16, SX-

VIAU19. Prioridade Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así mesmo o 

 

déntica situación pero non existe nin abastecemento nin 

saneamento: terreos ao oeste do CEIP Xesús San Luís Romero; terreos non lindeiros 

venio que permitiu a construción do 

cargas de urbanización da zona. 

Estes antecedentes de xestión, unidos a existencia de rúas abertas ao tráfico e consolidadas, fan 

erreos ao oeste do CEIP Xesús San Luís Romero, se realice unha actuación 

VIAU21. Prioridade Q1 a obter a cargo do Concello. Se 
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   Imaxe cos servi
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Imaxe cos servizos existentes 
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Nos terreos ao norte da Rúa Pintor Francisco Miguel, pasa

teñen servizos, deixando dentro do solo urbano solo as partes das parcelas con fronte a dito viario, 

segundo a imaxe seguinte: 

 

 

 

“3. O solo urbano consolidado donde é preciso abrir viais que actualmente non existen 

(conexión da rúa Marte co novo vial SX

ámbitos de xestión (artigo 12.b da LOUG)”.

Esta zona materializou as cesións a través 

PXOM de 2003. 

Estes antecedentes de xestión, unidos a existencia de parte das rúas abertas xa ao tráfico e 

consolidadas, fan aconsellable que nestes terreos, se complete cunha actuación illada de 

urbanización, denominada SX-VIAU04. Prioridade Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así 

mesmo o seu custe no estudio económico financeiro do PXOM.
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Nos terreos ao norte da Rúa Pintor Francisco Miguel, pasan a ser solo rústico 

teñen servizos, deixando dentro do solo urbano solo as partes das parcelas con fronte a dito viario, 

urbano consolidado donde é preciso abrir viais que actualmente non existen 

(conexión da rúa Marte co novo vial SX-VI/AU04) debe incluírse nos correspondentes 

ámbitos de xestión (artigo 12.b da LOUG)”. 

Esta zona materializou as cesións a través de xestión dun polígono de SUNP (

Estes antecedentes de xestión, unidos a existencia de parte das rúas abertas xa ao tráfico e 

consolidadas, fan aconsellable que nestes terreos, se complete cunha actuación illada de 

VIAU04. Prioridade Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así 

mesmo o seu custe no estudio económico financeiro do PXOM. 
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a ser solo rústico as zonas que non 

teñen servizos, deixando dentro do solo urbano solo as partes das parcelas con fronte a dito viario, 

 

urbano consolidado donde é preciso abrir viais que actualmente non existen 

VI/AU04) debe incluírse nos correspondentes 

un polígono de SUNP (POL 19) contido no 

Estes antecedentes de xestión, unidos a existencia de parte das rúas abertas xa ao tráfico e 

consolidadas, fan aconsellable que nestes terreos, se complete cunha actuación illada de 

VIAU04. Prioridade Q1 a obter a cargo do Concello. Se recolle así 
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“4. Nos terreos ao sur da rúa do Túnel ata a rúa de nova apertura entre a rúa Oriente e a 

rúa da Lagoa, as condicións 

coherentes coas das edificacións existentes (artigos 46.1 e 104.f da LOUG).

Esta zona está altamente consolidada no centro urbano de Carballo

aplicación das NSM vixentes, sector de As Lagoas, que permite a construcción con B+2 ou B+3 en 

función da anchura da vía (<12m / 

As alturas das edificacións adecúanse as existentes xa materializadas e proponse alturas maiormente 

de baixo e dúas plantas, polo que parece aconsellable non introducir novas 

diferentes que poidan desencaixar c

Así mesmo foi unha preocupación

as alturas da edificación do solo urbano en función da realidade xa construída

o planeamento cunha densidade edificatoria innecesaria que pu

residencial anómala. Deste xeito quedaría a zona coas alturas que xa se contemplaban no anterior 

documento. 
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Nos terreos ao sur da rúa do Túnel ata a rúa de nova apertura entre a rúa Oriente e a 

rúa da Lagoa, as condicións das edificacións e as alturas establecidas non son 

coherentes coas das edificacións existentes (artigos 46.1 e 104.f da LOUG).

Esta zona está altamente consolidada no centro urbano de Carballo: foi reparcelada no ano 1980 pola 

sector de As Lagoas, que permite a construcción con B+2 ou B+3 en 

función da anchura da vía (<12m / ≥12m). 

As alturas das edificacións adecúanse as existentes xa materializadas e proponse alturas maiormente 

aixo e dúas plantas, polo que parece aconsellable non introducir novas edificacións

poidan desencaixar co entorno. 

mesmo foi unha preocupación, tanto do equipo redactor como da corporación municipal

as alturas da edificación do solo urbano en función da realidade xa construída, para non sobrecargar 

o planeamento cunha densidade edificatoria innecesaria que puidese xerar unha capacidade 

residencial anómala. Deste xeito quedaría a zona coas alturas que xa se contemplaban no anterior 
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Nos terreos ao sur da rúa do Túnel ata a rúa de nova apertura entre a rúa Oriente e a 

das edificacións e as alturas establecidas non son 

coherentes coas das edificacións existentes (artigos 46.1 e 104.f da LOUG).” 

: foi reparcelada no ano 1980 pola 

sector de As Lagoas, que permite a construcción con B+2 ou B+3 en 

As alturas das edificacións adecúanse as existentes xa materializadas e proponse alturas maiormente 

edificacións con alturas 

tanto do equipo redactor como da corporación municipal, axustar 

para non sobrecargar 

idese xerar unha capacidade 

residencial anómala. Deste xeito quedaría a zona coas alturas que xa se contemplaban no anterior 
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“5. A previsión de 6 alturas (B+5) nunhas parcelas insertas nun quinteiro (entre as rúas 

Desiderio Várela e Martín Her

(B+4) fronte a un espazo público de 10 m de largo contradí as normas de calidade 

urbana do artigo 48 da LOUG

Nesta zona firmouse previamente á aprobación do PXOM do 2003 un convenio entre os propietar

privados e o Concello (que foi ratificado polo Pleno do Concello)

unhas condicións de ordenación e desenrolo que xa se materializaron case na súa totalidade. Existen 

edificios xa construídos de altura B+5 plantas nesta z

primeira ocupación, polo que non parecería coherente que xa nacesen cunha situación de fora de 

ordenación, cando fixeron a actuación conxuntando o interese público e o privado. 

conta que estamos no centro da vila, ao lado do edificio do Concello onde se prevén al alturas de 

edificación mais altas do solo urbano. Deste xeito parece adecuado manterlles as condicións xa 

convidas. 

 

 

Axuntase dito Convenio, así como o Certificado da súa aprobación polo Pleno

Anexo II ao presente informe. 
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A previsión de 6 alturas (B+5) nunhas parcelas insertas nun quinteiro (entre as rúas 

Desiderio Várela e Martín Herrera) onde se prevé que a totalidade acaden 5 alturas 

(B+4) fronte a un espazo público de 10 m de largo contradí as normas de calidade 

urbana do artigo 48 da LOUG”. 

Nesta zona firmouse previamente á aprobación do PXOM do 2003 un convenio entre os propietar

(que foi ratificado polo Pleno do Concello), en virtude do cal estableceuse 

unhas condicións de ordenación e desenrolo que xa se materializaron case na súa totalidade. Existen 

edificios xa construídos de altura B+5 plantas nesta zona que ademais están pendentes da súa 

primeira ocupación, polo que non parecería coherente que xa nacesen cunha situación de fora de 

ordenación, cando fixeron a actuación conxuntando o interese público e o privado. 

o da vila, ao lado do edificio do Concello onde se prevén al alturas de 

edificación mais altas do solo urbano. Deste xeito parece adecuado manterlles as condicións xa 

así como o Certificado da súa aprobación polo Pleno
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A previsión de 6 alturas (B+5) nunhas parcelas insertas nun quinteiro (entre as rúas 

rera) onde se prevé que a totalidade acaden 5 alturas 

(B+4) fronte a un espazo público de 10 m de largo contradí as normas de calidade 

Nesta zona firmouse previamente á aprobación do PXOM do 2003 un convenio entre os propietarios 

, en virtude do cal estableceuse 

unhas condicións de ordenación e desenrolo que xa se materializaron case na súa totalidade. Existen 

ona que ademais están pendentes da súa 

primeira ocupación, polo que non parecería coherente que xa nacesen cunha situación de fora de 

ordenación, cando fixeron a actuación conxuntando o interese público e o privado. Convén ter en 

o da vila, ao lado do edificio do Concello onde se prevén al alturas de 

edificación mais altas do solo urbano. Deste xeito parece adecuado manterlles as condicións xa 

 

así como o Certificado da súa aprobación polo Pleno do Concello, como 
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“6. Coa finalidade de evitar a aparición de novas medianeiras no acceso ao polígono UU

R5, recomendase grafar aliñacións cara o novo vial nas parcelas de solo urbano 

consolidado que non están construídas”.

Grafíanse as aliñacións nesta zona, acordo coa 

 

 

“7. Resultan medianeiras permanentes da ordenación dos ámbitos: UU

medianeiras contra o solo rústico) e UU

unha contradición xa que está expresamente prohibido na normativa)”.

Ambos ámbitos proveñen de dous ámbitos de desenvolvemento en SUNC do PXOM do 2003, polo 

que se aprobaron os instrumentos de equidistribución e os proxectos de urbanización 

correspondentes. 

Tendo en conta ditos antecedentes e de cara a facilitar a súa culminación efectiva trala aprobación do 

presente PXOM proponse, de cara a garantir a adecuación da edificación

caso do UU-R3 como condición expresa na súa ficha

medianeira con materiais de fachada y cunha composición que fraccione o paramento a efectos 

visuais. En concreto inclúese na ficha de desenrolo:

“Establécese a obriga de tratar convenientemente as medianeiras resultantes d
ordenación, con materiais de fachada e cun deseño que fragmente visualmente o 
paramento vertical”.
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Coa finalidade de evitar a aparición de novas medianeiras no acceso ao polígono UU

R5, recomendase grafar aliñacións cara o novo vial nas parcelas de solo urbano 

consolidado que non están construídas”. 

Grafíanse as aliñacións nesta zona, acordo coa Orde, tal e como se observa na imaxe.

Resultan medianeiras permanentes da ordenación dos ámbitos: UU

medianeiras contra o solo rústico) e UU-R14 (contra un espazo libre, o que é ademais 

contradición xa que está expresamente prohibido na normativa)”.

proveñen de dous ámbitos de desenvolvemento en SUNC do PXOM do 2003, polo 

que se aprobaron os instrumentos de equidistribución e os proxectos de urbanización 

ndo en conta ditos antecedentes e de cara a facilitar a súa culminación efectiva trala aprobación do 

de cara a garantir a adecuación da edificación resultante,

R3 como condición expresa na súa ficha, a obriga de tratar convenientemente dita 

medianeira con materiais de fachada y cunha composición que fraccione o paramento a efectos 

visuais. En concreto inclúese na ficha de desenrolo: 

“Establécese a obriga de tratar convenientemente as medianeiras resultantes d
ordenación, con materiais de fachada e cun deseño que fragmente visualmente o 
paramento vertical”. 
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Coa finalidade de evitar a aparición de novas medianeiras no acceso ao polígono UU-

R5, recomendase grafar aliñacións cara o novo vial nas parcelas de solo urbano 

, tal e como se observa na imaxe. 

 

Resultan medianeiras permanentes da ordenación dos ámbitos: UU-R3 (novas 

R14 (contra un espazo libre, o que é ademais 

contradición xa que está expresamente prohibido na normativa)”. 

proveñen de dous ámbitos de desenvolvemento en SUNC do PXOM do 2003, polo 

que se aprobaron os instrumentos de equidistribución e os proxectos de urbanización 

ndo en conta ditos antecedentes e de cara a facilitar a súa culminación efectiva trala aprobación do 

resultante, establecer no 

a de tratar convenientemente dita 

medianeira con materiais de fachada y cunha composición que fraccione o paramento a efectos 

“Establécese a obriga de tratar convenientemente as medianeiras resultantes da 
ordenación, con materiais de fachada e cun deseño que fragmente visualmente o 
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No UU-R14 xa establecíase nos planos de ordenación a obriga de xerar, no bloque colindante co 

SX-EL1 unha fachada interior (recollida 

xeito evítase a formación de medianeiras.
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nos planos de ordenación a obriga de xerar, no bloque colindante co 

recollida en cor azul ciano nos planos de ordenación

xeito evítase a formación de medianeiras. 
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nos planos de ordenación a obriga de xerar, no bloque colindante co   

nos planos de ordenación), polo que deste 
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“8. Os terreos que ocupaba o SUNC UU

de solo urbano consolidado, cando carecen de urbanización completa

Este ámbito conta cuns antecedentes urbanísticos complexos, nos que se inclúen sentencias 

xudiciais que condicionan o seu tratamento neste PXOM. Derivado desta Orde se inclúen estes 

terreos dentro da categoría de solo Urbano Non C

 

 

Existen equipamentos xa construídos no ámbito derivados de xestións previas que fan aconsellable 

manteres as condicións de delimitación, ordenación e edificabilidade dos documentos de xestión 

previos baseados no anulado PXOM 2003
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Os terreos que ocupaba o SUNC UU-R3 no IPAI agora veñen incluídos na categoría 

de solo urbano consolidado, cando carecen de urbanización completa

conta cuns antecedentes urbanísticos complexos, nos que se inclúen sentencias 

xudiciais que condicionan o seu tratamento neste PXOM. Derivado desta Orde se inclúen estes 

ro da categoría de solo Urbano Non Consolidado UU-R17, segundo a seguinte 

Existen equipamentos xa construídos no ámbito derivados de xestións previas que fan aconsellable 

manteres as condicións de delimitación, ordenación e edificabilidade dos documentos de xestión 

previos baseados no anulado PXOM 2003. 
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R3 no IPAI agora veñen incluídos na categoría 

de solo urbano consolidado, cando carecen de urbanización completa”. 

conta cuns antecedentes urbanísticos complexos, nos que se inclúen sentencias 

xudiciais que condicionan o seu tratamento neste PXOM. Derivado desta Orde se inclúen estes 

R17, segundo a seguinte imaxe: 

 

Existen equipamentos xa construídos no ámbito derivados de xestións previas que fan aconsellable 

manteres as condicións de delimitación, ordenación e edificabilidade dos documentos de xestión 
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“9. Nos polígonos de solo urbano non consolidado con ordenación detallada o plan xeral 

debe conter a sinalización das rasantes da rede viaria pública; o trazado e características 

das redes de abastecemento de auga, sumidoiros, enerxía eléctrica e daqueloutros 

servizos que, se é o caso, prevexa o plan; así como a previsión de aparcadoiros de 

titularidade pública (artigos 54 e 55 da LOUG)

Incorpóranse ditas determinacións nas fichas de dese

non consolidado que contan coa orden

exemplo dos cales inclúese a continuación.
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onos de solo urbano non consolidado con ordenación detallada o plan xeral 

debe conter a sinalización das rasantes da rede viaria pública; o trazado e características 

das redes de abastecemento de auga, sumidoiros, enerxía eléctrica e daqueloutros 

que, se é o caso, prevexa o plan; así como a previsión de aparcadoiros de 

titularidade pública (artigos 54 e 55 da LOUG)”. 

Incorpóranse ditas determinacións nas fichas de desenrolo de cada uns dos ámbitos de solo urbano 

n coa ordenación pormenorizada (UU-R3, UU-R4, UU

exemplo dos cales inclúese a continuación. 

CONCELLO DE CARBALLO 

 

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS 

ANEXO VIII 

21 

onos de solo urbano non consolidado con ordenación detallada o plan xeral 

debe conter a sinalización das rasantes da rede viaria pública; o trazado e características 

das redes de abastecemento de auga, sumidoiros, enerxía eléctrica e daqueloutros 

que, se é o caso, prevexa o plan; así como a previsión de aparcadoiros de 

nrolo de cada uns dos ámbitos de solo urbano 

, UU-R7 e UU-R17), un 
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2. SOLO DE NUCLEO RURAL

“a) Pedra do Sal e Arnados

1. Non queda garantida a dotación suficiente de servizos en Pedra do Sal, xa que o plan 

de abastecemento a Baldaio é unha actuación externa que se exclúe do equilibrio 

económico do Plan; e o plan director de abastecemento e saneamento proposto polo 

concello contempla levar o abastecemento á costa, pero só ata Rebórdelos. O plan 

director prevé melloras no

Os plans especiais previstos en Pedra do Sal e Arn

redes de servizo suficientes (artigo 72.2 da LOUG)

Se inclúe nas fichas de desenvolvemento 

“O Plan Especial deberá prever as redes de servizos suficientes 
72.2 da LOUG”. 

 

“2. Ademais, o PE 2 previsto en Arn

englobar unha estratexia para o estudo en detalle da ordenación desa fachada cos

a semellanza do que fai o plan en Pedra do Sal, como indica o informe do IET do 

09/12/2013 e conforme aos obxectivos na área de recualificación do POL

Introdúcense todas as condicións derivadas dos informes, e concretamente na zona de Arnados 

establécense as obrigas de Plans Especiais nos ámbitos das Actuacións integrais coas 

determinacións concretas derivadas de seres unha area afectada polo POL, un Estudo de Detalle 

para a fachada marítima, así como condicións estéticas dentro da ordenanza do núc

garanten deste xeito o cumprimento de todos os obxectivos medioambientais, paisaxísticos do POL. 

Así se delimita a area de recualificación cos seus obxectivos

de toda a zona. 

 

“3. Unha grande parte dos 

nun espazo natural da Rede Natura 2000, sen que esta zona estivese delimitado núcleo 

nin solo urbano en ningún planeamento previo. Ademais, delimítanse parcelas vacantes 

no espazo natural e en serv

o mar; todo o cal se sinala en relación aos artigos 13.4 e 32.2.f da LOUG

No núcleo de Pedra do Sal, por estares incluído na 

Plan Especial, no que se inclúe expresamente na ficha

xustificar que non se constrúan as parcelas vacantes cara ao mar, polo que deberán ubicarse nelas 

equipamentos públicos que non leven 

As parcelas ubicadas na rede Natura 2000 non incluídas no ámbito do Plan Especial, se incorporan 

ao solo rústico de especial protección de Espazos Naturais.
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LO DE NUCLEO RURAL 

e Arnados. 

Non queda garantida a dotación suficiente de servizos en Pedra do Sal, xa que o plan 

ento a Baldaio é unha actuación externa que se exclúe do equilibrio 

económico do Plan; e o plan director de abastecemento e saneamento proposto polo 

concello contempla levar o abastecemento á costa, pero só ata Rebórdelos. O plan 

director prevé melloras no saneamento mais sen complétalo. 

s previstos en Pedra do Sal e Arnados asegurarán a existencia de 

redes de servizo suficientes (artigo 72.2 da LOUG)”. 

de desenvolvemento dos Plans Especiais de Arnados e Pedra do Sal:

O Plan Especial deberá prever as redes de servizos suficientes segundo o artigo 

Ademais, o PE 2 previsto en Arnados debe englobar o núcleo, co obxectivo de 

englobar unha estratexia para o estudo en detalle da ordenación desa fachada cos

a semellanza do que fai o plan en Pedra do Sal, como indica o informe do IET do 

09/12/2013 e conforme aos obxectivos na área de recualificación do POL

Introdúcense todas as condicións derivadas dos informes, e concretamente na zona de Arnados 

blécense as obrigas de Plans Especiais nos ámbitos das Actuacións integrais coas 

determinacións concretas derivadas de seres unha area afectada polo POL, un Estudo de Detalle 

para a fachada marítima, así como condicións estéticas dentro da ordenanza do núc

garanten deste xeito o cumprimento de todos os obxectivos medioambientais, paisaxísticos do POL. 

Así se delimita a area de recualificación cos seus obxectivos, que garantan un adecuado tratamento 

Unha grande parte dos terreos incluídos no núcleo de Pedra do Sal están situados 

nun espazo natural da Rede Natura 2000, sen que esta zona estivese delimitado núcleo 

nin solo urbano en ningún planeamento previo. Ademais, delimítanse parcelas vacantes 

no espazo natural e en servidume de costas, con crecementos (parcelas vacantes) cara 

o mar; todo o cal se sinala en relación aos artigos 13.4 e 32.2.f da LOUG

No núcleo de Pedra do Sal, por estares incluído na rede Natura, introdúcese a obriga 

se inclúe expresamente na ficha de desenvolvemento

xustificar que non se constrúan as parcelas vacantes cara ao mar, polo que deberán ubicarse nelas 

leven consigo edificación, como aparcamentos e/ou espazos lib

ede Natura 2000 non incluídas no ámbito do Plan Especial, se incorporan 

ao solo rústico de especial protección de Espazos Naturais. 
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Non queda garantida a dotación suficiente de servizos en Pedra do Sal, xa que o plan 

ento a Baldaio é unha actuación externa que se exclúe do equilibrio 

económico do Plan; e o plan director de abastecemento e saneamento proposto polo 

concello contempla levar o abastecemento á costa, pero só ata Rebórdelos. O plan 

ados asegurarán a existencia de 

dos Plans Especiais de Arnados e Pedra do Sal: 

segundo o artigo 

ados debe englobar o núcleo, co obxectivo de 

englobar unha estratexia para o estudo en detalle da ordenación desa fachada costeira, 

a semellanza do que fai o plan en Pedra do Sal, como indica o informe do IET do 

09/12/2013 e conforme aos obxectivos na área de recualificación do POL”. 

Introdúcense todas as condicións derivadas dos informes, e concretamente na zona de Arnados 

blécense as obrigas de Plans Especiais nos ámbitos das Actuacións integrais coas 

determinacións concretas derivadas de seres unha area afectada polo POL, un Estudo de Detalle 

para a fachada marítima, así como condicións estéticas dentro da ordenanza do núcleo, polo que se 

garanten deste xeito o cumprimento de todos os obxectivos medioambientais, paisaxísticos do POL. 

, que garantan un adecuado tratamento 

terreos incluídos no núcleo de Pedra do Sal están situados 

nun espazo natural da Rede Natura 2000, sen que esta zona estivese delimitado núcleo 

nin solo urbano en ningún planeamento previo. Ademais, delimítanse parcelas vacantes 

idume de costas, con crecementos (parcelas vacantes) cara 

o mar; todo o cal se sinala en relación aos artigos 13.4 e 32.2.f da LOUG”. 

a obriga de redactar un 

de desenvolvemento: “O Plan deberá 

xustificar que non se constrúan as parcelas vacantes cara ao mar, polo que deberán ubicarse nelas 

edificación, como aparcamentos e/ou espazos libres”. 

ede Natura 2000 non incluídas no ámbito do Plan Especial, se incorporan 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

“4. En Arnados, o núcleo invade (aínda que en pequena medida) a Rede Natura, o que 

se sinala respecto aos mencionados artigos 13.4 e 32.2.f da LOUG”.

Dando cumprimento á Orde, procédese a

Natura 2000 como solo rústico de especial protección de Espazos Naturais.

 

 

“5. O plan especial previ

núcleo a escala 1/2000”.

Se grafía adecuadamente nos planos de ordenación.

 

“6. As ordenanzas Ps e Ar, que se xustifican na memoria para recoller as sin

de Pedra do Sal e Arn

do resto da ordenanza de núcleo rural común

A referencia na Memoria ás ordenanzas Ps e Ar é un erro, trátase dun antigo tratamento destes 

núcleos. Na actualidade, a normativa estip

Pedra do Sal, dando cumprimento ao estipulado no POL. Así mesmo nestes dous núcleos 

delimítanse áreas de desenvolvemento urbanístico (en Arnados delimítanse tres actuacións integrais 

e un estudio de detalle, e en Pedra

instrumentos de desenrolo os que concreten o tratamento urbanístico das singularidades existentes.

 

“b) Cumprimento das observacións formul

1. Coa metodoloxía establecida polo plan no ane

existen núcleos onde son posibles dúas ou máis segregacións que non foron tidas en 

conta no cálculo, hai núcleos que non cumpren o grao mínimo esixido polo artigo 13 da 
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ados, o núcleo invade (aínda que en pequena medida) a Rede Natura, o que 

respecto aos mencionados artigos 13.4 e 32.2.f da LOUG”.

procédese a clasificar todas as parcelas que está

Natura 2000 como solo rústico de especial protección de Espazos Naturais. 

O plan especial previsto en Pedra do Sal debe grafarse no plano de ordenación deste 

núcleo a escala 1/2000”. 

Se grafía adecuadamente nos planos de ordenación. 

As ordenanzas Ps e Ar, que se xustifican na memoria para recoller as sin

de Pedra do Sal e Arnados, carecen de referencias na normativa que a fagan diferente 

do resto da ordenanza de núcleo rural común”. 

ás ordenanzas Ps e Ar é un erro, trátase dun antigo tratamento destes 

normativa estipula condicións específicas para os NIL e 

Pedra do Sal, dando cumprimento ao estipulado no POL. Así mesmo nestes dous núcleos 

delimítanse áreas de desenvolvemento urbanístico (en Arnados delimítanse tres actuacións integrais 

e un estudio de detalle, e en Pedra do Sal un plan especial); polo que serán os respectivos 

instrumentos de desenrolo os que concreten o tratamento urbanístico das singularidades existentes.

Cumprimento das observacións formuladas no IPAI 

Coa metodoloxía establecida polo plan no anexo IV da memoria, e á vista de que 

existen núcleos onde son posibles dúas ou máis segregacións que non foron tidas en 

conta no cálculo, hai núcleos que non cumpren o grao mínimo esixido polo artigo 13 da 
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ados, o núcleo invade (aínda que en pequena medida) a Rede Natura, o que 

respecto aos mencionados artigos 13.4 e 32.2.f da LOUG”. 

án ubicadas na rede 

 

sto en Pedra do Sal debe grafarse no plano de ordenación deste 

As ordenanzas Ps e Ar, que se xustifican na memoria para recoller as singularidades 

recen de referencias na normativa que a fagan diferente 

ás ordenanzas Ps e Ar é un erro, trátase dun antigo tratamento destes 

ecíficas para os NIL e para Arnados e 

Pedra do Sal, dando cumprimento ao estipulado no POL. Así mesmo nestes dous núcleos 

delimítanse áreas de desenvolvemento urbanístico (en Arnados delimítanse tres actuacións integrais 

do Sal un plan especial); polo que serán os respectivos 

instrumentos de desenrolo os que concreten o tratamento urbanístico das singularidades existentes. 

xo IV da memoria, e á vista de que 

existen núcleos onde son posibles dúas ou máis segregacións que non foron tidas en 

conta no cálculo, hai núcleos que non cumpren o grao mínimo esixido polo artigo 13 da 
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LOUG: As Infantas, Borrazás, (Noicela), Outeiro de A

Cornaces (Rus) e San Miguel (Vilela); parte tradicional da Charrúa (Bértoa

Segundo o contemplado na normativa do PXOM non é posible máis que unha segregación por 

parcela en todos os núcleos do Concello.

 

As Infantas: Elimínanse dúas parcelas no Núcleo Rural Común, segundo a seguinte imaxe: 

- NHT: 5 parcelas ocupadas, 5 parcelas vacantes: Consolidación do 50%

- NRC: 3 parcelas ocupadas, 6 parcelas vacantes: Consolidación do 33%.

 

Borrazás: Cumpre coa consolidación: NHT: 8 

do 57%. 
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LOUG: As Infantas, Borrazás, (Noicela), Outeiro de Arriba, Outeiros, Braña de Arriba, 

Cornaces (Rus) e San Miguel (Vilela); parte tradicional da Charrúa (Bértoa

Segundo o contemplado na normativa do PXOM non é posible máis que unha segregación por 

parcela en todos os núcleos do Concello. 

imínanse dúas parcelas no Núcleo Rural Común, segundo a seguinte imaxe: 

NHT: 5 parcelas ocupadas, 5 parcelas vacantes: Consolidación do 50% 

NRC: 3 parcelas ocupadas, 6 parcelas vacantes: Consolidación do 33%.

: Cumpre coa consolidación: NHT: 8 parcelas ocupadas, 6 parcelas vacantes: Consolidación 
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rriba, Outeiros, Braña de Arriba, 

Cornaces (Rus) e San Miguel (Vilela); parte tradicional da Charrúa (Bértoa”). 

Segundo o contemplado na normativa do PXOM non é posible máis que unha segregación por 

imínanse dúas parcelas no Núcleo Rural Común, segundo a seguinte imaxe:  

 

 

NRC: 3 parcelas ocupadas, 6 parcelas vacantes: Consolidación do 33%. 

parcelas ocupadas, 6 parcelas vacantes: Consolidación 
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Outeiro de Arriba: Redelimítase

seguinte imaxe:  

 

- NHT: 3 parcelas ocupadas, 3 parcelas vacantes: Consolidación do 50%.

- NRC: 5 parcelas ocupadas, 6 parcelas vacantes: Consolidación do 45%.

 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

Redelimítase o Núcleo Histórico Tradicional e o Núcleo Rural Común, segundo a 

NHT: 3 parcelas ocupadas, 3 parcelas vacantes: Consolidación do 50%.

: 5 parcelas ocupadas, 6 parcelas vacantes: Consolidación do 45%.
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o Núcleo Histórico Tradicional e o Núcleo Rural Común, segundo a 

 

 

NHT: 3 parcelas ocupadas, 3 parcelas vacantes: Consolidación do 50%. 

: 5 parcelas ocupadas, 6 parcelas vacantes: Consolidación do 45%. 
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Outeiro: Redúcese o tamaño dunha parcela, para evitares a posibilidade de segrega

seguinte imaxe: 

 

- NHT: 10 parcelas ocupadas, 10 parcelas vacantes: Consolidación do 50%.
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: Redúcese o tamaño dunha parcela, para evitares a posibilidade de segrega

NHT: 10 parcelas ocupadas, 10 parcelas vacantes: Consolidación do 50%.
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: Redúcese o tamaño dunha parcela, para evitares a posibilidade de segregación, segundo a 

 

 

NHT: 10 parcelas ocupadas, 10 parcelas vacantes: Consolidación do 50%. 
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Braña de Arriba: Redúcense o tamaño de dúas parcelas, para evitares a posibilidade de segregación 

e fraccionando o núcleo, segundo a seguinte imaxe: 

 

- NHT: 4 parcelas ocupadas, 4 parcelas vacantes: Consolidación do 50%.

- NRC: 1 parcelas ocupadas, 2 p
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: Redúcense o tamaño de dúas parcelas, para evitares a posibilidade de segregación 

e fraccionando o núcleo, segundo a seguinte imaxe:  

NHT: 4 parcelas ocupadas, 4 parcelas vacantes: Consolidación do 50%.

NRC: 1 parcelas ocupadas, 2 parcelas vacantes: Consolidación do 33%.
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: Redúcense o tamaño de dúas parcelas, para evitares a posibilidade de segregación 

 

 

NHT: 4 parcelas ocupadas, 4 parcelas vacantes: Consolidación do 50%. 

arcelas vacantes: Consolidación do 33%. 
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Cornaces: Cumpre coa Consolidación:

- NHT: 5 parcelas ocupadas, 5 parcelas vacantes: Consolidación do 50%. Aínda que existen 

máis parcelas vacantes no núcleo, é necesario agrupalas, xa que n

parcelas de menos de 200m2 e noutro caso é unha parcela que ten

que sen agrupala coa colindante non sería

 

San Miguel: Redelimítase do seguinte xeito, incorporando ao núcleo tradicional parte dunha parcela

con menos de 1000 m2 de superficie para que non se poida segregar

consolidación (NHT: 12 parcelas ocupadas e 12 parcelas vacantes

parcela ocupada e 2 vacantes, consolidación 33%)
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Cumpre coa Consolidación:  

NHT: 5 parcelas ocupadas, 5 parcelas vacantes: Consolidación do 50%. Aínda que existen 

máis parcelas vacantes no núcleo, é necesario agrupalas, xa que n

as de menos de 200m2 e noutro caso é unha parcela que ten solo 3 m. d

que sen agrupala coa colindante non sería edificable. 

Redelimítase do seguinte xeito, incorporando ao núcleo tradicional parte dunha parcela

de superficie para que non se poida segregar, de xeito que se cumpra coa 

(NHT: 12 parcelas ocupadas e 12 parcelas vacantes, consolidación 50%; NRC: 1 

parcela ocupada e 2 vacantes, consolidación 33%): 
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NHT: 5 parcelas ocupadas, 5 parcelas vacantes: Consolidación do 50%. Aínda que existen 

máis parcelas vacantes no núcleo, é necesario agrupalas, xa que nun caso son dúas 

solo 3 m. de fronte, polo 

Redelimítase do seguinte xeito, incorporando ao núcleo tradicional parte dunha parcela, 

, de xeito que se cumpra coa 

, consolidación 50%; NRC: 1 
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Charrúa: Redelimítase a parte de NHT

segregacións: 

 

- NHT: 4 parcelas ocupadas, 4 parcelas vacantes: Consolidación do 50%. Ningunha das 

parcelas incluídas no núcleo queda con superficie suficiente para poderes segregar.
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: Redelimítase a parte de NHT axustando os fondos das parcelas para evitares posibles 

 

NHT: 4 parcelas ocupadas, 4 parcelas vacantes: Consolidación do 50%. Ningunha das 

parcelas incluídas no núcleo queda con superficie suficiente para poderes segregar.
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axustando os fondos das parcelas para evitares posibles 

 

 

NHT: 4 parcelas ocupadas, 4 parcelas vacantes: Consolidación do 50%. Ningunha das 

parcelas incluídas no núcleo queda con superficie suficiente para poderes segregar. 
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“2. Non se xustifica a eliminación da actuación integral en Loenzo de Abaixo (Bértoa), xa 

que se propón abrir novos viais que non figuran no plano catastral, nin no PXOM 2003, 

nin nas NSP 84 vixentes. A apertura de viais non previstos no planeamento é unha 

actuación incompatible en solo de núcleo rural (artigo 28.1 .d da LOUG)”.

 

A Actuación illada de Loenzo de Abaixo eliminouse 

xustificación achegada nas alegacións maioritarias que se presentaron ao documento 

propietarios da zona, onde se xustificaba a existencia dos camiños e achegaron a documentación 

acreditativa de que o catastro estaba tramitando a modificación recollendo a realidade física 

existente, polo que decidiuse en Comisión de Urbanismo por unanimidade d

municipais aceptar as alegacións neste senso.

viario que se contemplou inicialmente, quedando o núcleo do seguinte xeito:
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ustifica a eliminación da actuación integral en Loenzo de Abaixo (Bértoa), xa 

que se propón abrir novos viais que non figuran no plano catastral, nin no PXOM 2003, 

nin nas NSP 84 vixentes. A apertura de viais non previstos no planeamento é unha 

ncompatible en solo de núcleo rural (artigo 28.1 .d da LOUG)”.

A Actuación illada de Loenzo de Abaixo eliminouse logo da Aprobación Inicial do PXOM

xustificación achegada nas alegacións maioritarias que se presentaron ao documento 

etarios da zona, onde se xustificaba a existencia dos camiños e achegaron a documentación 

acreditativa de que o catastro estaba tramitando a modificación recollendo a realidade física 

existente, polo que decidiuse en Comisión de Urbanismo por unanimidade d

municipais aceptar as alegacións neste senso. De tódolos xeitos, elimínase un camiño do trazado 

viario que se contemplou inicialmente, quedando o núcleo do seguinte xeito: 
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ustifica a eliminación da actuación integral en Loenzo de Abaixo (Bértoa), xa 

que se propón abrir novos viais que non figuran no plano catastral, nin no PXOM 2003, 

nin nas NSP 84 vixentes. A apertura de viais non previstos no planeamento é unha 

ncompatible en solo de núcleo rural (artigo 28.1 .d da LOUG)”. 

 

nicial do PXOM, debido a 

xustificación achegada nas alegacións maioritarias que se presentaron ao documento polos 

etarios da zona, onde se xustificaba a existencia dos camiños e achegaron a documentación 

acreditativa de que o catastro estaba tramitando a modificación recollendo a realidade física 

existente, polo que decidiuse en Comisión de Urbanismo por unanimidade de todos os grupos 

De tódolos xeitos, elimínase un camiño do trazado 
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“3. Á vista das súas características morfolóxicas e da edificac

das Torres (Oza) e a totalidade de Monelos (Sofán) deberían categorizarse como núcleo 

rural histórico tradicional”.

 

As Torres 

Modifícase a delimitación do NHT de acordo coa orde, do seguinte xeito:

Deste xeito o núcleo cumpre coas determinacións legais de consolidación, do 81% no NHT e do 50% 

no NRC. 
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Á vista das súas características morfolóxicas e da edificación, una parte do núcleo 

das Torres (Oza) e a totalidade de Monelos (Sofán) deberían categorizarse como núcleo 

rural histórico tradicional”. 

Modifícase a delimitación do NHT de acordo coa orde, do seguinte xeito: 

 

oas determinacións legais de consolidación, do 81% no NHT e do 50% 
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ión, una parte do núcleo 

das Torres (Oza) e a totalidade de Monelos (Sofán) deberían categorizarse como núcleo 

 

oas determinacións legais de consolidación, do 81% no NHT e do 50% 
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Monelos 

Modifícase a delimitación do NHT de acordo coa orde, eliminando dúas parcelas, de xeito que 

cumpra coas distancias máximas de 50 m.

ocupadas e 2 vacantes): 

 

 

 

“4. Conforme ao artigo 13.3.b), a delimitación dos núcleos comúns debe facerse en 

función das previsións de crecemento. Debe acreditarse tal extremo nos seguintes 

núcleos comúns que presentan parcelas vacantes n

(Ardaña), A Ponte (Bértoa) e Os Vilares (Sísamo); que ademais nos seguintes núcleos 

constitúen espazos de interese paisaxístico, conforme ao plano MR

Castrillón, Razo da Costa (Razo); e nos seguintes núcle

en zona de policía de augas, polo que debe xustificarse a inexistencia de riscos de 

inundación: A Feira de Berdillo (Artes), O Río de Loenzo, A Granxa, (Entrecruces), O 

Val, (Rus), O Outeiro, A Raíña (Sísamo)”.

Elimínanse parcelas dos núcleos en función das últimas parcelas incorporadas 

de Aprobación inicial do mesmo, 

queden núcleos compactos e sen baleiros na periferia

Nos núcleos afectados pola zona de policía de augas, as parcelas vacantes existentes sitúanse en 

zonas xa edificadas e sen riscos de inundación. Algúns dos canl

pouca conca de recollida de auga e por tanto sen riscos e con cota

Cónstase tamén co informe favorable do organismo de conca. Elimínanse non obstante as parcelas 

vacantes na periferia introducidas tralo proceso de alegacións.
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Modifícase a delimitación do NHT de acordo coa orde, eliminando dúas parcelas, de xeito que 

máximas de 50 m. e co grado de consolidación do núcleo (

Conforme ao artigo 13.3.b), a delimitación dos núcleos comúns debe facerse en 

función das previsións de crecemento. Debe acreditarse tal extremo nos seguintes 

núcleos comúns que presentan parcelas vacantes na periferia: Barreiro, Noví, Quintáns 

(Ardaña), A Ponte (Bértoa) e Os Vilares (Sísamo); que ademais nos seguintes núcleos 

constitúen espazos de interese paisaxístico, conforme ao plano MR

Castrillón, Razo da Costa (Razo); e nos seguintes núcleos, as parcelas vacantes están 

en zona de policía de augas, polo que debe xustificarse a inexistencia de riscos de 

inundación: A Feira de Berdillo (Artes), O Río de Loenzo, A Granxa, (Entrecruces), O 

Val, (Rus), O Outeiro, A Raíña (Sísamo)”. 

celas dos núcleos en función das últimas parcelas incorporadas no documento despois 

de Aprobación inicial do mesmo, derivadas das alegacións presentadas polos veciños

queden núcleos compactos e sen baleiros na periferia. 

s pola zona de policía de augas, as parcelas vacantes existentes sitúanse en 

os de inundación. Algúns dos canles son incluso apenas regatos con 

pouca conca de recollida de auga e por tanto sen riscos e con cotas de desniveis s

nstase tamén co informe favorable do organismo de conca. Elimínanse non obstante as parcelas 

vacantes na periferia introducidas tralo proceso de alegacións. 
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Modifícase a delimitación do NHT de acordo coa orde, eliminando dúas parcelas, de xeito que 

grado de consolidación do núcleo (71%, 5 parcelas 

 

Conforme ao artigo 13.3.b), a delimitación dos núcleos comúns debe facerse en 

función das previsións de crecemento. Debe acreditarse tal extremo nos seguintes 

a periferia: Barreiro, Noví, Quintáns 

(Ardaña), A Ponte (Bértoa) e Os Vilares (Sísamo); que ademais nos seguintes núcleos 

constitúen espazos de interese paisaxístico, conforme ao plano MR-10d do PXOM: 

os, as parcelas vacantes están 

en zona de policía de augas, polo que debe xustificarse a inexistencia de riscos de 

inundación: A Feira de Berdillo (Artes), O Río de Loenzo, A Granxa, (Entrecruces), O 

no documento despois 

presentadas polos veciños e de xeito que 

s pola zona de policía de augas, as parcelas vacantes existentes sitúanse en 

es son incluso apenas regatos con 

s de desniveis sobre a canle. 

nstase tamén co informe favorable do organismo de conca. Elimínanse non obstante as parcelas 
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O Barreiro: 

 

Noví: 
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

Quintáns: 

 

A Ponte: 
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Os Vilares: 

 

Castrillón: 
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Razo da Costa: 

 

A Feira de Berdillo: 
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O Río de Loenzo: 

 

A Granxa: 
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O Val: 

 

O Outeiro: o estares edificadas as parcelas colindantes e xa delimitadas no documento de 

Aprobación Inicial, mantense a súa delimitación.
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o estares edificadas as parcelas colindantes e xa delimitadas no documento de 

mantense a súa delimitación. 
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o estares edificadas as parcelas colindantes e xa delimitadas no documento de 
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A Raíña: Elimínanse as parcelas vacantes

o núcleo tradicional, pola súa coherencia formal e a tipoloxía das edificacións nese entorno, do 

seguinte xeito 

 

“c) Cambios introducidos 

1. O asentamento dos Canedos (Bértoa non reúne as características morfolóxicas de 

solo de núcleo rural (artigo 13 da LOUG)”.

Elimínase a súa delimitación do PXOM.
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Elimínanse as parcelas vacantes na periferia afectadas pola policía de augas e redelimítase 

o núcleo tradicional, pola súa coherencia formal e a tipoloxía das edificacións nese entorno, do 

Cambios introducidos no PXOM respecto do documento sometido ao

entamento dos Canedos (Bértoa non reúne as características morfolóxicas de 

solo de núcleo rural (artigo 13 da LOUG)”. 

Elimínase a súa delimitación do PXOM. 
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na periferia afectadas pola policía de augas e redelimítase 

o núcleo tradicional, pola súa coherencia formal e a tipoloxía das edificacións nese entorno, do 

 

o documento sometido ao IPAI. 

entamento dos Canedos (Bértoa non reúne as características morfolóxicas de 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

“2. Os núcleos do Castrillón (Lema) e a parte sur do Añón (Bértoa) reúnen características 

de núcleo rural histórico tradicional, como estaban categorizados no IPAI, no que 

Castrillón se incluía como asentamento catalogado (NP

no cálculo da consolidación todas as parcelas vacantes, semellando non cumprir”.

Axústase as delimitacións do NHT

seguinte xeito. 

 

O Castrillón: redelimítase o núcleo histórico

do núcleo común. Así mesmo, 

que este documento incorpora. 
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Os núcleos do Castrillón (Lema) e a parte sur do Añón (Bértoa) reúnen características 

o rural histórico tradicional, como estaban categorizados no IPAI, no que 

Castrillón se incluía como asentamento catalogado (NP-1002). En Añón non se inclúen 

no cálculo da consolidación todas as parcelas vacantes, semellando non cumprir”.

itacións do NHT segundo a Orde, cumprindo todas as determinacións legais, do 

: redelimítase o núcleo histórico-tradicional, e elimínanse parcelas vacantes cara ao mar

Así mesmo, existen vivendas recentes non incorporadas na cartografía anterior, 
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Os núcleos do Castrillón (Lema) e a parte sur do Añón (Bértoa) reúnen características 

o rural histórico tradicional, como estaban categorizados no IPAI, no que 

1002). En Añón non se inclúen 

no cálculo da consolidación todas as parcelas vacantes, semellando non cumprir”. 

segundo a Orde, cumprindo todas as determinacións legais, do 

tradicional, e elimínanse parcelas vacantes cara ao mar 

corporadas na cartografía anterior, 
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O Añón: Redelimítase o núcleo do seguinte xeito:

 

O Añón no NHT ten un grado de consolidación do 5

do núcleo HT e C cumpren co grado 
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Redelimítase o núcleo do seguinte xeito: 

 

O Añón no NHT ten un grado de consolidación do 50% (6 parcelas ocupadas e 

do núcleo HT e C cumpren co grado de consolidación. 
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parcelas ocupadas e 6 vacantes). O resto 
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“3. Os cambios introducidos no documento consolidan o crecemento ao longo da estrada 

CP-1914 Carballo-Santiago, contravendo a determinación excluínte 3.1.5.d) das DOT: 

úñense os núcleos de Barís e o Pereiro (Rus) e delimítase Quintáns da

non incluídos no nomenclátor, nin nos censos, nin nos plans anteriores”.

Entre Barís e O Pereiro: elimínanse parcelas para evitares a continuidade lineal do seguinte xeito:

 

Quintáns redelimítase do seguinte xeito:
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Os cambios introducidos no documento consolidan o crecemento ao longo da estrada 

Santiago, contravendo a determinación excluínte 3.1.5.d) das DOT: 

úñense os núcleos de Barís e o Pereiro (Rus) e delimítase Quintáns da

non incluídos no nomenclátor, nin nos censos, nin nos plans anteriores”.

: elimínanse parcelas para evitares a continuidade lineal do seguinte xeito:

redelimítase do seguinte xeito: 
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Os cambios introducidos no documento consolidan o crecemento ao longo da estrada 

Santiago, contravendo a determinación excluínte 3.1.5.d) das DOT: 

úñense os núcleos de Barís e o Pereiro (Rus) e delimítase Quintáns da Estrada (Ardaña) 

non incluídos no nomenclátor, nin nos censos, nin nos plans anteriores”. 

: elimínanse parcelas para evitares a continuidade lineal do seguinte xeito: 
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“4. O núcleo de Cas

esixido polo artigo 13 da LOUG para o seu tipo básico”.

No núcleo das Casas Novas axústanse os fondos de parcelas edificables 

a posible segregación das mesmas para cump

reorganízase o NHT e NC. 
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O núcleo de Casas Novas (Berdillo) non acada o grao de consolidación mínimo 

esixido polo artigo 13 da LOUG para o seu tipo básico”. 

axústanse os fondos de parcelas edificables reducíndose e 

a posible segregación das mesmas para cumprimentar o grao de consolidación mínimo, e 
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as Novas (Berdillo) non acada o grao de consolidación mínimo 

reducíndose e evitando así 

olidación mínimo, e 

 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

 

Deste xeito cúmprese coa consolidación tanto do NHT como do NC, no que se acada unha 

consolidación do 33%: 
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Deste xeito cúmprese coa consolidación tanto do NHT como do NC, no que se acada unha 
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Deste xeito cúmprese coa consolidación tanto do NHT como do NC, no que se acada unha 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

“5. Hai núcleos comúns con parcelas vacantes na periferia que non se xust

relación ás súas previsións de crecemento (artigo 13.3.b da LOUG): O Alto, Regueira de 

Abaixo (Berdillo), Requeixo, A Ponte (Bértoa), Piñeiro da Alta (Entrecruces), Xoane, 

Xoane da Estrada (Goiáns), Castrillón, Cambre, Cambrelle, Sambade, (Lema),

Pereiro, A Barcia (Sísamo), Bouzas, Periscal de Abaixo (parte delas no contorno de 

protección dun castro), Sofandónigo, Guntián”.

 

O Alto: cumpre con todas as determinacións legais e pola súa situación no territorio conta con 

dinámica de crecemento pola documentación achegada durante o período de exposición pública

visto nas Comisións de Urbanismo que aprobou por unanimidade a súa resolución

unha configuración física compacta e coherente co entorno

 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

Hai núcleos comúns con parcelas vacantes na periferia que non se xust

relación ás súas previsións de crecemento (artigo 13.3.b da LOUG): O Alto, Regueira de 

Abaixo (Berdillo), Requeixo, A Ponte (Bértoa), Piñeiro da Alta (Entrecruces), Xoane, 

Xoane da Estrada (Goiáns), Castrillón, Cambre, Cambrelle, Sambade, (Lema),

Pereiro, A Barcia (Sísamo), Bouzas, Periscal de Abaixo (parte delas no contorno de 

protección dun castro), Sofandónigo, Guntián”. 

cumpre con todas as determinacións legais e pola súa situación no territorio conta con 

documentación achegada durante o período de exposición pública

visto nas Comisións de Urbanismo que aprobou por unanimidade a súa resolución

unha configuración física compacta e coherente co entorno: 

CONCELLO DE CARBALLO 

 

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS 

ANEXO VIII 

45 

Hai núcleos comúns con parcelas vacantes na periferia que non se xustifican en 

relación ás súas previsións de crecemento (artigo 13.3.b da LOUG): O Alto, Regueira de 

Abaixo (Berdillo), Requeixo, A Ponte (Bértoa), Piñeiro da Alta (Entrecruces), Xoane, 

Xoane da Estrada (Goiáns), Castrillón, Cambre, Cambrelle, Sambade, (Lema), O 

Pereiro, A Barcia (Sísamo), Bouzas, Periscal de Abaixo (parte delas no contorno de 

cumpre con todas as determinacións legais e pola súa situación no territorio conta con 

documentación achegada durante o período de exposición pública, e 

visto nas Comisións de Urbanismo que aprobou por unanimidade a súa resolución. Así mesmo ten 
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Regueira de Abaixo, redelimítase 

xeito: 

 

 

Requeixo, redelimítase do seguinte xeito:

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

redelimítase por estares afectado pola zona de policía de Augas, do seguinte 

, redelimítase do seguinte xeito: 
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por estares afectado pola zona de policía de Augas, do seguinte 
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A Ponte, redelimítase por estares afectado pola zona de policía de Augas, do seguinte xeito:

 

Piñeiro da Alta, redelimítase do seguinte

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

, redelimítase por estares afectado pola zona de policía de Augas, do seguinte xeito:

, redelimítase do seguinte xeito: 
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, redelimítase por estares afectado pola zona de policía de Augas, do seguinte xeito: 
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Xoane, redelimítase do seguinte xeito:

 

Xoane da Estrada, redelimítase do seguinte xeito:

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

redelimítase do seguinte xeito: 

redelimítase do seguinte xeito: 
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Castrillón, neste núcleo existen vivendas recentemente construídas que ademais non estaban 

recollidas na cartografía, de xeito que se incorporan no pres

parte da súa delimitación incluída no núcleo, de todas maneiras 

Cambre, redelimítase eliminando as parcelas vacantes cara a costa, 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

neste núcleo existen vivendas recentemente construídas que ademais non estaban 

recollidas na cartografía, de xeito que se incorporan no presente documento o que xustifica manteres 

parte da súa delimitación incluída no núcleo, de todas maneiras redelimítase do seguinte xeito:

 

eliminando as parcelas vacantes cara a costa, do seguinte xeito:
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neste núcleo existen vivendas recentemente construídas que ademais non estaban 

ente documento o que xustifica manteres 

redelimítase do seguinte xeito: 

 

do seguinte xeito: 
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Cambrelle: redelimítase do seguinte xeito:

Sambade, redelimítase do seguinte xeito:

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

guinte xeito: 

 

redelimítase do seguinte xeito: 
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O Pereiro, redelimítase do seguinte xeito:

A Barcia, este é un núcleo con moita dinámica de crecemento,

previsión clara de licenzas de edificación 

que se acordou por unanimidade da Comisión de Urbanismo do concello por todos os grupos a 

delimitación do mesmo. Así e todo temos que recordar que cumpre 

canto ao grado de consolidación para poderes conservar a súa delimitación, tal e como está, polo que 

se propón o seu mantemento. 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

, redelimítase do seguinte xeito: 

 

este é un núcleo con moita dinámica de crecemento, achegado ao casco urbano, 

de edificación e no que presentaron alegación a maioría

por unanimidade da Comisión de Urbanismo do concello por todos os grupos a 

delimitación do mesmo. Así e todo temos que recordar que cumpre coas especificacións legais en 

ión para poderes conservar a súa delimitación, tal e como está, polo que 
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ao casco urbano, con 

maioría dos veciños, polo 

por unanimidade da Comisión de Urbanismo do concello por todos os grupos a 

especificacións legais en 

ión para poderes conservar a súa delimitación, tal e como está, polo que 
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As Bouzas, redelimítase do seguinte xeito:

 

Periscal de Abaixo, redelimítase do seguinte xeito:

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

redelimítase do seguinte xeito: 

, redelimítase do seguinte xeito: 
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Sofándónigo, redelimítase do seguinte xeito:

Guntián, redelimítase do seguinte xeito:

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

redelimítase do seguinte xeito: 

 

, redelimítase do seguinte xeito: 
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“6. Nos seguintes núcleos, as parcelas vacantes na periferia que non se xustifican en 

relación ás súas previsións de crecemento están en zona de policía de augas: Regueira 

de Abaixo (Berdillo), Queo da Estrada, Entre

Canosa, Outón (Rus)”.

Subsánase este epígrafe da orde, redelimitando os núcleos do seguinte xeito:

 

Regueira de Abaixo: 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

Nos seguintes núcleos, as parcelas vacantes na periferia que non se xustifican en 

relación ás súas previsións de crecemento están en zona de policía de augas: Regueira 

de Abaixo (Berdillo), Queo da Estrada, Entrerríos (Bértoa), Razo da Costa (Razo), A 

Canosa, Outón (Rus)”. 

Subsánase este epígrafe da orde, redelimitando os núcleos do seguinte xeito: 
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Nos seguintes núcleos, as parcelas vacantes na periferia que non se xustifican en 

relación ás súas previsións de crecemento están en zona de policía de augas: Regueira 

os (Bértoa), Razo da Costa (Razo), A 
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Queo da Estrada: 

 

Entrerríos: 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO
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Razo da Costa: 

 

A Canosa: 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO
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Outón: 

 

 

“Os seguintes núcle

Quinto (Carballo), A Cesta (Ardaña), A Canosa, Casaldares (Rus). Aplicáronse as 

limitacións do artigo 104.f) da LOUG”.

Nos planos de ordenación figurarán a modo informativo as zonas afectad

polo que en todo caso as actuacións nesas zonas deberán xustificar o cumprimento da lexislación de 

Augas. Subsánase de tódolos xeitos 

maneira: 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

“Os seguintes núcleos están afectados por zona de fluxo preferente: 

Quinto (Carballo), A Cesta (Ardaña), A Canosa, Casaldares (Rus). Aplicáronse as 

limitacións do artigo 104.f) da LOUG”. 

Nos planos de ordenación figurarán a modo informativo as zonas afectadas polo fluxo preferente, 

polo que en todo caso as actuacións nesas zonas deberán xustificar o cumprimento da lexislación de 

de tódolos xeitos este epígrafe da orde, redelimitando os núcleos d
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os están afectados por zona de fluxo preferente: Arnados (Razo), O 

Quinto (Carballo), A Cesta (Ardaña), A Canosa, Casaldares (Rus). Aplicáronse as 

as polo fluxo preferente, 

polo que en todo caso as actuacións nesas zonas deberán xustificar o cumprimento da lexislación de 

este epígrafe da orde, redelimitando os núcleos da seguinte 
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Arnados: Neste núcleo están incorp

viario ou afectadas por Actuación I

a lexislación de Augas. Nos planos de ordenación figurarán a modo informativo as zona

polo fluxo preferente, polo que en todo caso deberán xustificar o cumprimento da lexislación de 

Augas. 

 

 

O Quinto: 
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n incorporadas solo parcelas edificadas, afectadas por ampliación do 

u afectadas por Actuación Integral, que deberá xustificar coa súa ordenación a súa adaptación 

Nos planos de ordenación figurarán a modo informativo as zona

polo fluxo preferente, polo que en todo caso deberán xustificar o cumprimento da lexislación de 
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oradas solo parcelas edificadas, afectadas por ampliación do 

coa súa ordenación a súa adaptación 

Nos planos de ordenación figurarán a modo informativo as zonas afectadas 

polo fluxo preferente, polo que en todo caso deberán xustificar o cumprimento da lexislación de 

 

 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

 

A Cesta: Neste núcleo a zona identificada como de fluxo preferente xa se encontra construída na súa 

totalidade. De tódolos xeitos para calquera actuación nesa zona deberán de xustificar o cumprimento 

da lexislación de Augas. 

 

 

 

 

A Canosa: 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

Neste núcleo a zona identificada como de fluxo preferente xa se encontra construída na súa 

xeitos para calquera actuación nesa zona deberán de xustificar o cumprimento 
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Neste núcleo a zona identificada como de fluxo preferente xa se encontra construída na súa 

xeitos para calquera actuación nesa zona deberán de xustificar o cumprimento 
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Casaldares: Elimínase a parcela vacante afectada por Fluxo preferente, tal e como se reflexa na 

seguinte imaxe, onde se grafía en cor ve

 

“7. Supérase a distancia de 50m ás edificacións tradicionais do núcleo na Rega (Bértoa), 

Agramaior (Lema), Arnados

Subsánase este epígrafe da orde, redelimitando os núcleos do s

A Rega: 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

Elimínase a parcela vacante afectada por Fluxo preferente, tal e como se reflexa na 

seguinte imaxe, onde se grafía en cor vermello a zona de fluxo preferente: 

Supérase a distancia de 50m ás edificacións tradicionais do núcleo na Rega (Bértoa), 

Arnados (Razo), Lamas (Sísamo) e Bolón (Sofán)”.

Subsánase este epígrafe da orde, redelimitando os núcleos do seguinte xeito: 
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Elimínase a parcela vacante afectada por Fluxo preferente, tal e como se reflexa na 

 

Supérase a distancia de 50m ás edificacións tradicionais do núcleo na Rega (Bértoa), 

(Razo), Lamas (Sísamo) e Bolón (Sofán)”. 
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Agramaior: 

 

Arnados: Neste caso existía un erro no grafismo do NHT, que se subsana, de xeito que non existe 

ningún incumprimento das distancias máximas permitidas.

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

Neste caso existía un erro no grafismo do NHT, que se subsana, de xeito que non existe 

ningún incumprimento das distancias máximas permitidas. 
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Neste caso existía un erro no grafismo do NHT, que se subsana, de xeito que non existe 

 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

Lamas: 

 

Bolón: Non se modifica, xa que unha vez comprobadas a

parcelas cumpren. 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO
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Non se modifica, xa que unha vez comprobadas as distancias, compróbase que 
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s distancias, compróbase que tódalas 

 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

“8. As novas delimitacións propostas producen unha unión, hoxe non existente, do 

núcleo de Queo de Arriba con Requeixo (Bértoa)”.

 

Nesta zona entre ámbolos dous núcleos están as parcelas xa constr

fixar unha separación onde na realidade non existe

conservación da delimitación do documento de aprobación provisional.

 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

As novas delimitacións propostas producen unha unión, hoxe non existente, do 

núcleo de Queo de Arriba con Requeixo (Bértoa)”. 

Nesta zona entre ámbolos dous núcleos están as parcelas xa construídas, polo que sería artificial 

fixar unha separación onde na realidade non existe ao estares xa edificada, p

conservación da delimitación do documento de aprobación provisional. 
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As novas delimitacións propostas producen unha unión, hoxe non existente, do 

 

uídas, polo que sería artificial 

, polo que se propón a 
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“9. Estarase ao disposto no informe de costas emitido p

relación ao cumprimento do artigo 13 da LOUG nos núcleos de Razo da Costa, 

(Razo), O Igrexario, Sambade e Pedra do Sal (Lema), que presentan crecementos cara 

Ao mar na franxa de 200m desde a liña interior da ribeira do ma

Elimínanse as parcelas vacantes cara ao mar, do seguinte xeito:

 

Razo da Costa: 

 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

Estarase ao disposto no informe de costas emitido pola SXOTU o 23/03/2015, en 

relación ao cumprimento do artigo 13 da LOUG nos núcleos de Razo da Costa, 

(Razo), O Igrexario, Sambade e Pedra do Sal (Lema), que presentan crecementos cara 

Ao mar na franxa de 200m desde a liña interior da ribeira do mar”. 

Elimínanse as parcelas vacantes cara ao mar, do seguinte xeito: 
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ola SXOTU o 23/03/2015, en 

relación ao cumprimento do artigo 13 da LOUG nos núcleos de Razo da Costa, Arnados 

(Razo), O Igrexario, Sambade e Pedra do Sal (Lema), que presentan crecementos cara 
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Arnados: 

Este núcleo está dentro dunha area de recualificación do POL polo que está afectado por condicións 

específicas tanto nas ordenanzas de aplicación como nas cond

Actuacións integrais o que garantirá a adecuación aos criterios establecidos polos distintos 

organismos. Dáse tamén a circunstancia que é un núcleo altamente consolidado, con moi poucas 

parcelas valeiras. Elimínanse de tod

imaxe: 

 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

Este núcleo está dentro dunha area de recualificación do POL polo que está afectado por condicións 

específicas tanto nas ordenanzas de aplicación como nas condicións para o desenvolvemento das 

Actuacións integrais o que garantirá a adecuación aos criterios establecidos polos distintos 

organismos. Dáse tamén a circunstancia que é un núcleo altamente consolidado, con moi poucas 

parcelas valeiras. Elimínanse de todos xeitos algunhas das parcelas da periferia segundo a seguinte 
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Este núcleo está dentro dunha area de recualificación do POL polo que está afectado por condicións 

icións para o desenvolvemento das 

Actuacións integrais o que garantirá a adecuación aos criterios establecidos polos distintos 

organismos. Dáse tamén a circunstancia que é un núcleo altamente consolidado, con moi poucas 

os xeitos algunhas das parcelas da periferia segundo a seguinte 

 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

O Igrexario: 

Neste núcleo non existen parcelas vacantes cara ao mar no límite dos 200 m (liña cor rosa na imaxe). 

De feito as parcelas cara ao mar están todas construídas, como se p

polo que mantense a súa delimitación:

Sambade: 

Elimínanse as parcelas vacantes cara ao mar, do seguinte xeito:

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

Neste núcleo non existen parcelas vacantes cara ao mar no límite dos 200 m (liña cor rosa na imaxe). 

De feito as parcelas cara ao mar están todas construídas, como se pode apreciar na imaxe seguinte, 

polo que mantense a súa delimitación: 

 

 

Elimínanse as parcelas vacantes cara ao mar, do seguinte xeito: 
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Neste núcleo non existen parcelas vacantes cara ao mar no límite dos 200 m (liña cor rosa na imaxe). 

ode apreciar na imaxe seguinte, 
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Pedra do Sal: 

Este núcleo está dentro dunha area de recualificación do POL

específicas tanto nas ordenanzas de aplicación como nas condicións para o desenvolvemento

que será preciso a redacción dun Plan Especial que garantirá a adecuación aos criterios establecidos 

polos distintos organismos. 

De todos os xeitos se incorpora unha condición 

na ordenación que as parcelas vacantes cara ao mar deberán destinarse a usos público

edificados, tales como espazos libres ou aparcamentos

O Plan deberá xustificar que non se
polo que deberán ubicarse nelas equipamentos públicos que non conleven 
edificación, como aparcamentos e/ou espazos libres.

 

“10 Nos seguintes núcleos existen parcelas vacantes na periferia na Rede Natura 2000: 

Arnados (Razo), Rebórdelos, Sambade, A Pedra do Sal (Lema)”.

Arnados: 

Redelimítase o núcleo eliminando todas as parcelas incluídas na rede natura, segundo a seguinte 

imaxe: 
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Este núcleo está dentro dunha area de recualificación do POL, polo que está afectado por condi

específicas tanto nas ordenanzas de aplicación como nas condicións para o desenvolvemento

que será preciso a redacción dun Plan Especial que garantirá a adecuación aos criterios establecidos 

orpora unha condición na ficha do Plan Especial, de forma que 

as parcelas vacantes cara ao mar deberán destinarse a usos público

, tales como espazos libres ou aparcamentos. 

O Plan deberá xustificar que non se constrúan as parcelas vacantes cara ao mar, 
polo que deberán ubicarse nelas equipamentos públicos que non conleven 
edificación, como aparcamentos e/ou espazos libres. 

Nos seguintes núcleos existen parcelas vacantes na periferia na Rede Natura 2000: 

(Razo), Rebórdelos, Sambade, A Pedra do Sal (Lema)”. 

Redelimítase o núcleo eliminando todas as parcelas incluídas na rede natura, segundo a seguinte 
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polo que está afectado por condicións 

específicas tanto nas ordenanzas de aplicación como nas condicións para o desenvolvemento, polo 

que será preciso a redacción dun Plan Especial que garantirá a adecuación aos criterios establecidos 

de forma que se priorizará 

as parcelas vacantes cara ao mar deberán destinarse a usos públicos non 

constrúan as parcelas vacantes cara ao mar, 
polo que deberán ubicarse nelas equipamentos públicos que non conleven 

Nos seguintes núcleos existen parcelas vacantes na periferia na Rede Natura 2000: 

Redelimítase o núcleo eliminando todas as parcelas incluídas na rede natura, segundo a seguinte 
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Rebordelos: Redelimítase o núcleo eliminando todas as parcelas incluídas na rede

unha no NHT que conta cun elemento catalogado, segundo a seguinte imaxe:
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Redelimítase o núcleo eliminando todas as parcelas incluídas na rede

que conta cun elemento catalogado, segundo a seguinte imaxe: 
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Redelimítase o núcleo eliminando todas as parcelas incluídas na rede natura excepto 
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Sambade: Na seguinte imaxe se recolle a delimitación da Rede Natura 2000 en cor verde:

 

Redelimítase o núcleo eliminado as parcelas afectadas, quedando do segui
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Na seguinte imaxe se recolle a delimitación da Rede Natura 2000 en cor verde:

 

Redelimítase o núcleo eliminado as parcelas afectadas, quedando do seguinte xeito:
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Na seguinte imaxe se recolle a delimitación da Rede Natura 2000 en cor verde: 

nte xeito: 
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A Pedra do Sal: Redelimítase o núcleo eliminado as parcelas afectadas pola Rede Natura 2000 que 

están fora do ámbito do Plan Especial, do seguinte xeito:

Na seguinte imaxe en cor amarelo a delimitación do PE

2000 e en cor rosa a afección dos 200 m de Cotas.
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Redelimítase o núcleo eliminado as parcelas afectadas pola Rede Natura 2000 que 

están fora do ámbito do Plan Especial, do seguinte xeito: 

 

Na seguinte imaxe en cor amarelo a delimitación do PE-1, en cor verde a delimitación 

2000 e en cor rosa a afección dos 200 m de Cotas. 
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Redelimítase o núcleo eliminado as parcelas afectadas pola Rede Natura 2000 que 

 

, en cor verde a delimitación da rede Natura 
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“11. Non se xustifica que se amplíe a delimitación das Airas (Bértoa) e O Tarambollo 

(Sofán) para abranguer naves, en tanto constitúe unha actuación prohibida en solo de 

núcleo rural (artigo 28 da LOUG)”.

Se redelimitan ambos núcleos eliminando as parcelas con naves.

As Airas: 

 

Tarambollo: 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

Non se xustifica que se amplíe a delimitación das Airas (Bértoa) e O Tarambollo 

(Sofán) para abranguer naves, en tanto constitúe unha actuación prohibida en solo de 

o 28 da LOUG)”. 

Se redelimitan ambos núcleos eliminando as parcelas con naves. 

 

 

CONCELLO DE CARBALLO 

 

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS 

ANEXO VIII 

71 

Non se xustifica que se amplíe a delimitación das Airas (Bértoa) e O Tarambollo 

(Sofán) para abranguer naves, en tanto constitúe unha actuación prohibida en solo de 

 

 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

“12. O PXOM permite edificar en calquera parcela existente en solo de núcleo rural. Isto 

contravén o artigo 29.1 da LOUG, que só permite exceptuar a p

en solo de núcleo rural tradicional en parcelas existentes cando se atopan entre dúas 

parcelas edificadas”.

Incorpórase dita determinación na normativa no artigo 

Artigo 269. Parcela edifica
1. Son as condicións que debe cumprir unha parcela para ser considerada como 
edificable, entendendo como tal a superficie real de terreo deslindada como 
unidade independente e identificada polos seus lindeiros e a súa superficie.
2. Quedan exceptuadas 
parcelas preexistentes no momento que adquira firmeza a aprobación definitiva do 
PXOM. Estas parcelas serán edificables sempre que sexa posible a construcción 
nelas dunha edificación destinada ao us
aplicación. En solo de núcleo rural a parcela mínima edificable non será inferior a 
300 m2, agás nos casos excepcionais debidamente xustificados de parcelas 
inferiores localizadas entre outras xa edificadas que imposibilit
parcela mínima. 
3. Son de aplicación nas obras de nova edificación excepto nas de reconstrucción 
e regúlanse no réxime correspondente ao uso a que se destina, na norma zonal
de aplicación ou nas futuras figuras de planeamento de desenvolvemen
Plan Xeral. 
4. Prohíbese efectuar segregacións como consecuencia das cales resulten 
parcelas de superficie inferior á mínima fixada en cada zona.

 

“13. Nos núcleos rurais dos Pinos e As Pallas (Artes) e Betrís (Rus) hai varias parcelas 

sombreadas como núcleo rural común nas que se grafa o número de ordenanza 1: 

núcleo rural histórico tradicional; mentres que na Praza (Sofán) ocorre á inversa 

(sombreado histórico tradicional, escrito ordenanza 2)”.

Subsánanse os errores gráficos do xeito seguinte.

 

Betrís 
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O PXOM permite edificar en calquera parcela existente en solo de núcleo rural. Isto 

contravén o artigo 29.1 da LOUG, que só permite exceptuar a parcela mínima de 300m

en solo de núcleo rural tradicional en parcelas existentes cando se atopan entre dúas 

parcelas edificadas”. 

Incorpórase dita determinación na normativa no artigo 269, que queda redactado do seguinte xeito:

Parcela edificable 
Son as condicións que debe cumprir unha parcela para ser considerada como 

edificable, entendendo como tal a superficie real de terreo deslindada como 
unidade independente e identificada polos seus lindeiros e a súa superficie.

Quedan exceptuadas das condicións de superficie, fachada ou fronte mínimo as 
parcelas preexistentes no momento que adquira firmeza a aprobación definitiva do 
PXOM. Estas parcelas serán edificables sempre que sexa posible a construcción 
nelas dunha edificación destinada ao uso previsto segundo a ordenanza de 

En solo de núcleo rural a parcela mínima edificable non será inferior a 
300 m2, agás nos casos excepcionais debidamente xustificados de parcelas 
inferiores localizadas entre outras xa edificadas que imposibiliten alcanzar a 

Son de aplicación nas obras de nova edificación excepto nas de reconstrucción 
e regúlanse no réxime correspondente ao uso a que se destina, na norma zonal
de aplicación ou nas futuras figuras de planeamento de desenvolvemen

Prohíbese efectuar segregacións como consecuencia das cales resulten 
parcelas de superficie inferior á mínima fixada en cada zona. 

Nos núcleos rurais dos Pinos e As Pallas (Artes) e Betrís (Rus) hai varias parcelas 

como núcleo rural común nas que se grafa o número de ordenanza 1: 

núcleo rural histórico tradicional; mentres que na Praza (Sofán) ocorre á inversa 

(sombreado histórico tradicional, escrito ordenanza 2)”. 

Subsánanse os errores gráficos do xeito seguinte. 
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O PXOM permite edificar en calquera parcela existente en solo de núcleo rural. Isto 

arcela mínima de 300m2 

en solo de núcleo rural tradicional en parcelas existentes cando se atopan entre dúas 

, que queda redactado do seguinte xeito: 

Son as condicións que debe cumprir unha parcela para ser considerada como 
edificable, entendendo como tal a superficie real de terreo deslindada como 
unidade independente e identificada polos seus lindeiros e a súa superficie. 

das condicións de superficie, fachada ou fronte mínimo as 
parcelas preexistentes no momento que adquira firmeza a aprobación definitiva do 
PXOM. Estas parcelas serán edificables sempre que sexa posible a construcción 

o previsto segundo a ordenanza de 
En solo de núcleo rural a parcela mínima edificable non será inferior a 

300 m2, agás nos casos excepcionais debidamente xustificados de parcelas 
en alcanzar a 

Son de aplicación nas obras de nova edificación excepto nas de reconstrucción 
e regúlanse no réxime correspondente ao uso a que se destina, na norma zonal 
de aplicación ou nas futuras figuras de planeamento de desenvolvemento deste 

Prohíbese efectuar segregacións como consecuencia das cales resulten 

Nos núcleos rurais dos Pinos e As Pallas (Artes) e Betrís (Rus) hai varias parcelas 

como núcleo rural común nas que se grafa o número de ordenanza 1: 

núcleo rural histórico tradicional; mentres que na Praza (Sofán) ocorre á inversa 
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Os Pinos 

As Pallas 
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3. SUELO URBANIZABLE

1. “A unión da delimitación do sector T2 co núcleo rural da Barreira, acadará unha forma 

que integre a masa arborada existente, tendo en conta a grande superficie de solo 

urbanizable de uso terciario

Introdúcese a obriga na ficha de des

Libre, de xeito que quede integrada a masa arbórea existente. Incorpórase 

xeito: 

“A ordenación deberá integrar a masa a
da Barreira, de xeito que se destine a espazos libres

2. “Na ficha do sector 

acadar informe favorable do organismo de conca para o desenvolvemento”.

Introdúcese a obriga na ficha de desenvolvemento do sector. Incorpórase literalmente do seguinte 

xeito: 

“Este Sector encóntrase incluído na Zona de Fluxo Preferente do R
queda obrigado a cump
e na lexislación sectorial de augas, así como e imprescindible a obtención de 
Informe Favorable do Organismo de Conca previo a Aprobación Definitiva do Plan 
Parcial que desenvolva esta área”.

 

3. “Nos sectores que se acollen á Disposición Transitori

asentamentos existían antes da entrada en vigor da LOUG; e que a ocupación do sector 

acada máis do 50% dos espazos aptos para ela, establecendo, se non unha ordenación 

detallada, unha estrutura parcelaria resultante”.

Os ámbitos de solo urbanizable de disposición transitoria cumpren coas determinacións en canto a 

consolidación da edificación existente

o número máximo de vivendas permitidas

garantindo así o cumprimento da DT 13ª da LOUG. A continuación e a modo de exemplo, 

transcríbese esta limitación recollida no sector S

 

Criterios de ordenación, xestión e execución

O uso característico é o residencial. A edificabilid
destinarase o 100% a uso residencial en tipoloxía familiar illada.
No sector atópanse 10 vivendas existentes; a ordenación permitirá un máximo de 
20 vivendas no sector, en cumprimento da DT 13ª da LOUG.
A ordenación proposta deber
mellorando o sistema viario intermedio e situando a cesión de equipamento 
próximos ao IES Monte Neme para ampliar a parcela do mesmo.O sector debera 
realizar as conexións das redes ás existentes na rúa Nace
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SUELO URBANIZABLE 

“A unión da delimitación do sector T2 co núcleo rural da Barreira, acadará unha forma 

que integre a masa arborada existente, tendo en conta a grande superficie de solo 

urbanizable de uso terciario que propón o plan”. 

ficha de desenvolvemento de que ese espazo sexa destinado a Espazo 

Libre, de xeito que quede integrada a masa arbórea existente. Incorpórase literalmente 

A ordenación deberá integrar a masa arbórea existente na zona cara ao núcleo 
da Barreira, de xeito que se destine a espazos libres”. 

“Na ficha do sector I4, que invade zona de policía de augas, incluirá a esixencia de 

acadar informe favorable do organismo de conca para o desenvolvemento”.

Introdúcese a obriga na ficha de desenvolvemento do sector. Incorpórase literalmente do seguinte 

“Este Sector encóntrase incluído na Zona de Fluxo Preferente do R
queda obrigado a cumprir o establecido no Plan Hidrolóxico Galicia Costa 
e na lexislación sectorial de augas, así como e imprescindible a obtención de 
Informe Favorable do Organismo de Conca previo a Aprobación Definitiva do Plan 
Parcial que desenvolva esta área”. 

3. “Nos sectores que se acollen á Disposición Transitoria 13ª debe xustificarse que os 

asentamentos existían antes da entrada en vigor da LOUG; e que a ocupación do sector 

acada máis do 50% dos espazos aptos para ela, establecendo, se non unha ordenación 

detallada, unha estrutura parcelaria resultante”. 

tos de solo urbanizable de disposición transitoria cumpren coas determinacións en canto a 

consolidación da edificación existente. Así, incorpórase nas fichas de desenvolvemento 

o número máximo de vivendas permitidas, número que non poderá o do

garantindo así o cumprimento da DT 13ª da LOUG. A continuación e a modo de exemplo, 

transcríbese esta limitación recollida no sector S-R1. 

Criterios de ordenación, xestión e execución 

O uso característico é o residencial. A edificabilidade (0.20m²/m²) do sector 
destinarase o 100% a uso residencial en tipoloxía familiar illada. 
No sector atópanse 10 vivendas existentes; a ordenación permitirá un máximo de 
20 vivendas no sector, en cumprimento da DT 13ª da LOUG. 
A ordenación proposta debera resolver os encontros coa trama urbana lindeira 
mellorando o sistema viario intermedio e situando a cesión de equipamento 
próximos ao IES Monte Neme para ampliar a parcela do mesmo.O sector debera 
realizar as conexións das redes ás existentes na rúa Nacente. 
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“A unión da delimitación do sector T2 co núcleo rural da Barreira, acadará unha forma 

que integre a masa arborada existente, tendo en conta a grande superficie de solo 

envolvemento de que ese espazo sexa destinado a Espazo 

literalmente do seguinte 

rbórea existente na zona cara ao núcleo 

4, que invade zona de policía de augas, incluirá a esixencia de 

acadar informe favorable do organismo de conca para o desenvolvemento”. 

Introdúcese a obriga na ficha de desenvolvemento do sector. Incorpórase literalmente do seguinte 

“Este Sector encóntrase incluído na Zona de Fluxo Preferente do Río Anllóns, e 
r o establecido no Plan Hidrolóxico Galicia Costa (PHGC) 

e na lexislación sectorial de augas, así como e imprescindible a obtención de 
Informe Favorable do Organismo de Conca previo a Aprobación Definitiva do Plan 

debe xustificarse que os 

asentamentos existían antes da entrada en vigor da LOUG; e que a ocupación do sector 

acada máis do 50% dos espazos aptos para ela, establecendo, se non unha ordenación 

tos de solo urbanizable de disposición transitoria cumpren coas determinacións en canto a 

Así, incorpórase nas fichas de desenvolvemento dos sectores 

, número que non poderá o dobre das existentes, 

garantindo así o cumprimento da DT 13ª da LOUG. A continuación e a modo de exemplo, 

ade (0.20m²/m²) do sector 

No sector atópanse 10 vivendas existentes; a ordenación permitirá un máximo de 

a resolver os encontros coa trama urbana lindeira 
mellorando o sistema viario intermedio e situando a cesión de equipamento 
próximos ao IES Monte Neme para ampliar a parcela do mesmo.O sector debera 
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Así mesmo, o ámbito do S-R12 conta cunha zona arborada de grand

38% do ámbito, ao que se lle incorpora a obriga de incorporala 

xeito seguinte: 

A zona arborada existente na metade suroe
cederase como espazo libre, co ob

 

A continuación recóllense as imaxes aéreas dos ámbitos dos tres sectores delimitados en base á DT 

13ª, correspondentes ao ano 2003. 

mostran a continuación son de maio dese mesmo ano.

 

S-R1 Avda. Instituto 

S-R2 Sísamo 
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conta cunha zona arborada de grande extensión, que ocupa mais do 

% do ámbito, ao que se lle incorpora a obriga de incorporala na ordenación como Espazo Libre, de 

A zona arborada existente na metade suroeste do sector lindante co solo rústico, 
cederase como espazo libre, co obxectivo de garantir o seu mantemento.

A continuación recóllense as imaxes aéreas dos ámbitos dos tres sectores delimitados en base á DT 

13ª, correspondentes ao ano 2003. A LOUG entrou en vigor o 1 de xaneiro do 2003, e as fotos que se 

mostran a continuación son de maio dese mesmo ano. 
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e extensión, que ocupa mais do 

na ordenación como Espazo Libre, de 

ste do sector lindante co solo rústico, 
mento. 

A continuación recóllense as imaxes aéreas dos ámbitos dos tres sectores delimitados en base á DT 

u en vigor o 1 de xaneiro do 2003, e as fotos que se 
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S-R12 Arnados 

 

4. “De conformidade co artigo 57.1 c) da LOUG, o plan debe conter para todos os 

sectores de solo urbanizable delimitado, o trazado das redes fundamentais de 

abastecemento, sumidoiros, enerxía eléctrica e demais servizos que se prevexan”.

Dando cumprimento ao solicitado, 

sectores de solo urbanizable, incorporando os puntos de conexión en cada unha das fichas

desenvolvemento. 

 

4. SUELO RUSTICO

1. “Deben clasificarse como solo rústico de protección de espazos naturais todos os 

terreos do espazo natural das Normas Subsidiarias de Planeamento P

Baldaio, de acordo co artigo 32.2.f) da LOUG (inclúe entre outros o PE2) agás que se 

xustifique o reaxuste do espazo natural, de conformidade co artigo 28 das normas”.

As propias NSPP no seu artigo 28.1.a), establecen o seguinte:

“As delimitacións dos espazos naturais relacionados no anexo 2.º entenderanse 
vixentes ata a redacción do correspondente plan municipal, que definirá o 
tratamento e ámbito preciso dos mesmos, para a súa ordenación a través dos 
correspondentes plans especiais, todo is
orde ao perfeccionamento da definición, delimitación e tratamento dos espazos 
naturais, desenvólvanse pola Consellería de Ordenación do Territorio ou Obras 
Públicas, a través do procedemento establecido na lexislación a

Existen documentos posteriores de moita maior precisión

interese nesta zona costeira do Concello; en concreto recentemente estase a tramitar a ampliación da 

rede Natura 2000, en base ao recente Plan Directo
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“De conformidade co artigo 57.1 c) da LOUG, o plan debe conter para todos os 

o urbanizable delimitado, o trazado das redes fundamentais de 

abastecemento, sumidoiros, enerxía eléctrica e demais servizos que se prevexan”.

Dando cumprimento ao solicitado, realizouse un estudo das redes fundamentais de servizo aos 

nizable, incorporando os puntos de conexión en cada unha das fichas

SUELO RUSTICO 

“Deben clasificarse como solo rústico de protección de espazos naturais todos os 

rreos do espazo natural das Normas Subsidiarias de Planeamento P

Baldaio, de acordo co artigo 32.2.f) da LOUG (inclúe entre outros o PE2) agás que se 

xustifique o reaxuste do espazo natural, de conformidade co artigo 28 das normas”.

s propias NSPP no seu artigo 28.1.a), establecen o seguinte: 

acións dos espazos naturais relacionados no anexo 2.º entenderanse 
vixentes ata a redacción do correspondente plan municipal, que definirá o 
tratamento e ámbito preciso dos mesmos, para a súa ordenación a través dos 
correspondentes plans especiais, todo iso sen prexuízo das actuacións que en 
orde ao perfeccionamento da definición, delimitación e tratamento dos espazos 
naturais, desenvólvanse pola Consellería de Ordenación do Territorio ou Obras 
Públicas, a través do procedemento establecido na lexislación aplicable

Existen documentos posteriores de moita maior precisión, que delimitan os espacios naturais de 

interese nesta zona costeira do Concello; en concreto recentemente estase a tramitar a ampliación da 

rede Natura 2000, en base ao recente Plan Director da mesma. 
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“De conformidade co artigo 57.1 c) da LOUG, o plan debe conter para todos os 

o urbanizable delimitado, o trazado das redes fundamentais de 

abastecemento, sumidoiros, enerxía eléctrica e demais servizos que se prevexan”. 

realizouse un estudo das redes fundamentais de servizo aos 

nizable, incorporando os puntos de conexión en cada unha das fichas de 

“Deben clasificarse como solo rústico de protección de espazos naturais todos os 

rreos do espazo natural das Normas Subsidiarias de Planeamento Provincial, n°2 

Baldaio, de acordo co artigo 32.2.f) da LOUG (inclúe entre outros o PE2) agás que se 

xustifique o reaxuste do espazo natural, de conformidade co artigo 28 das normas”. 

acións dos espazos naturais relacionados no anexo 2.º entenderanse 
vixentes ata a redacción do correspondente plan municipal, que definirá o 
tratamento e ámbito preciso dos mesmos, para a súa ordenación a través dos 

o sen prexuízo das actuacións que en 
orde ao perfeccionamento da definición, delimitación e tratamento dos espazos 
naturais, desenvólvanse pola Consellería de Ordenación do Territorio ou Obras 

plicable.” 

, que delimitan os espacios naturais de 

interese nesta zona costeira do Concello; en concreto recentemente estase a tramitar a ampliación da 
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O Plan Xeral incorpora a última delimitación deste espazo de interese dispoñible

informes favorables das Administración con competencia na materia (avaliación ambiental

conservación da natureza). 

Co anterior proponse manter a del

provisionalmente, e clasificar o solo rústico de protección de espazos naturais en consonancia coa 

mesma. 

 

2. “O plan xeral debe recoller as determinacións dos proxectos sectoriais aprobados 

definitivamente: no parque eólico Pedrarrubia (AD 13/10/2011) o PXOM categoriza de 

solo rústico de especial protección de infraestruturas máis

sectorial, mentres que no parque eólico Monteagudo (AD 12/09/2013) inclúe menos”.

Non debe categorizarse solo en función de proxectos sectoriais que non acadasen a 

aprobación definitiva (Parque eólico Monte Neme)”.

Se axustan a súas delimitacións cumprindo o solicitado na Orde.

 

 

II.4. NORMATIVA

“Coa finalidade de evitar que xurdan novas medianei

existentes, nas fichas UU

R13, UU-R14, UU-R15, UU

acaroarse ás medianeiras existentes ou resultantes da execución do pl

Co obxectivo de dar cumprimento á Orde, inclúese a seguinte condición nas fichas dos 

desenvolvementos citados. 

“Establécese a obriga de tratar convenientemente as medianeiras resultantes da 
ordenación, con materiais de fachada e cun deseño que 
paramento vertical.”

 

“Deberán prohibirse as novas medianeiras cara ao viario e ao solo rústico, de forma 

análoga ao sinalado no artigo 316 sobre espazos libres, zonas verdes e equipamentos”.

Cumprindo ao solicitado, modifícase o ar

“Artigo 313. Condicións das medianeiras
1. En obras de rehabilitación ou de nova edificación non se permite deixar 
medianeiras á vista sobre espazos libres, zonas verdes, equipamentos públicos, 
viario e solo rústico.
2. Os panos medianeiros e paredes unidas ao descuberto deberán tratarse ou 
decorarse cos mesmos materiais que a fachada ou con outros de suficiente 
calidade; en todo caso, de forma que o seu aspecto e calidade sexan tan dignos 
como os da fachada.
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O Plan Xeral incorpora a última delimitación deste espazo de interese dispoñible

das Administración con competencia na materia (avaliación ambiental

Co anterior proponse manter a delimitación dos espacios naturais contidas no documento aprobado 

provisionalmente, e clasificar o solo rústico de protección de espazos naturais en consonancia coa 

2. “O plan xeral debe recoller as determinacións dos proxectos sectoriais aprobados 

finitivamente: no parque eólico Pedrarrubia (AD 13/10/2011) o PXOM categoriza de 

solo rústico de especial protección de infraestruturas máis terreos cós do proxecto 

sectorial, mentres que no parque eólico Monteagudo (AD 12/09/2013) inclúe menos”.

categorizarse solo en función de proxectos sectoriais que non acadasen a 

aprobación definitiva (Parque eólico Monte Neme)”. 

s cumprindo o solicitado na Orde. 

NORMATIVA 

“Coa finalidade de evitar que xurdan novas medianeiras e que se perpetúen as xa 

existentes, nas fichas UU-R3, UU-R6, UU-R7, UU-R8, UU-R9, UU

R15, UU-R16; solo urbanizable R10, debe establecerse a obriga de 

acaroarse ás medianeiras existentes ou resultantes da execución do pl

Co obxectivo de dar cumprimento á Orde, inclúese a seguinte condición nas fichas dos 

Establécese a obriga de tratar convenientemente as medianeiras resultantes da 
ordenación, con materiais de fachada e cun deseño que fragmente visualmente o 

” 

“Deberán prohibirse as novas medianeiras cara ao viario e ao solo rústico, de forma 

análoga ao sinalado no artigo 316 sobre espazos libres, zonas verdes e equipamentos”.

Cumprindo ao solicitado, modifícase o artigo solicitado (actualmente co nº 313) do xeito seguinte:

Condicións das medianeiras 
En obras de rehabilitación ou de nova edificación non se permite deixar 

medianeiras á vista sobre espazos libres, zonas verdes, equipamentos públicos, 
rio e solo rústico. 
Os panos medianeiros e paredes unidas ao descuberto deberán tratarse ou 

decorarse cos mesmos materiais que a fachada ou con outros de suficiente 
calidade; en todo caso, de forma que o seu aspecto e calidade sexan tan dignos 

a fachada. 
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O Plan Xeral incorpora a última delimitación deste espazo de interese dispoñible, e conta cos 

das Administración con competencia na materia (avaliación ambiental e 

imitación dos espacios naturais contidas no documento aprobado 

provisionalmente, e clasificar o solo rústico de protección de espazos naturais en consonancia coa 

2. “O plan xeral debe recoller as determinacións dos proxectos sectoriais aprobados 

finitivamente: no parque eólico Pedrarrubia (AD 13/10/2011) o PXOM categoriza de 

rreos cós do proxecto 

sectorial, mentres que no parque eólico Monteagudo (AD 12/09/2013) inclúe menos”. 

categorizarse solo en función de proxectos sectoriais que non acadasen a 

ras e que se perpetúen as xa 

R9, UU-R11, UU-R12, UU-

, debe establecerse a obriga de 

acaroarse ás medianeiras existentes ou resultantes da execución do planeamento”. 

Co obxectivo de dar cumprimento á Orde, inclúese a seguinte condición nas fichas dos 

Establécese a obriga de tratar convenientemente as medianeiras resultantes da 
fragmente visualmente o 

“Deberán prohibirse as novas medianeiras cara ao viario e ao solo rústico, de forma 

análoga ao sinalado no artigo 316 sobre espazos libres, zonas verdes e equipamentos”. 

tigo solicitado (actualmente co nº 313) do xeito seguinte: 

En obras de rehabilitación ou de nova edificación non se permite deixar 
medianeiras á vista sobre espazos libres, zonas verdes, equipamentos públicos, 

Os panos medianeiros e paredes unidas ao descuberto deberán tratarse ou 
decorarse cos mesmos materiais que a fachada ou con outros de suficiente 
calidade; en todo caso, de forma que o seu aspecto e calidade sexan tan dignos 
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3. As solicitudes de licencias que impliquen deixar medianeiras á vista terán que 
incluír as condicións relativas ao tratamento que deba darse ás mesmas.

 

II.5. OUTRAS CUESTIÓ

1. “O plan de abastecemento a Baldaio, que non conta con informe f

de Galicia, impútase á Xunta estimando o seu custo, mais sen telo en conta para o 

equilibrio económico do PXOM. Xustificarase o cumprimento do artigo 60.3 da LOUG”.

A referencia ao Plan de abastecemento de Baldaio é un erro; trátase dun a

chegou a culminarse. No seu lugar, o Concello está instaurando 

municipal, que contempla dotar deste se

orzamentarios son os que figuran no es

Co anterior, procede modificar o Estudo Económico do PXOM, nel sentido de su

plan de abastecemento de Baldaio, e no seu lugar citar o referido plan director.

 

2. “A memoria xustificativa de coherencia coas DOT (determi

incluirá a coherencia coas súas determinacións normativas (non pode entenderse 

englobada na análise de compatibilidade estratéxica esixido pola determinación 

10.1.18)”. 

Inclúese un novo apartado na Memoria coa xustificación da adecuac

 

3. “A memoria xustificativa de accesibilidade e supresión de barreiras se debe adecuarse 

ao Real Decreto 505/2007 e Orde VIV/561/2010”.

Incorpórase a lexislación enunciada na Memoria Xustificativa e na Normativa do Plan Xeral.
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As solicitudes de licencias que impliquen deixar medianeiras á vista terán que 
incluír as condicións relativas ao tratamento que deba darse ás mesmas.

OUTRAS CUESTIÓNS 

1. “O plan de abastecemento a Baldaio, que non conta con informe f

de Galicia, impútase á Xunta estimando o seu custo, mais sen telo en conta para o 

equilibrio económico do PXOM. Xustificarase o cumprimento do artigo 60.3 da LOUG”.

A referencia ao Plan de abastecemento de Baldaio é un erro; trátase dun antigo documento que non 

chegou a culminarse. No seu lugar, o Concello está instaurando o plan director do abastecemento 

municipal, que contempla dotar deste servizo á totalidade do municipio, e cuxos datos económico e 

orzamentarios son os que figuran no estudo económico. 

modificar o Estudo Económico do PXOM, nel sentido de suprimir a referencia ao 

lan de abastecemento de Baldaio, e no seu lugar citar o referido plan director. 

2. “A memoria xustificativa de coherencia coas DOT (determinación excluínte 1.4) 

incluirá a coherencia coas súas determinacións normativas (non pode entenderse 

englobada na análise de compatibilidade estratéxica esixido pola determinación 

Inclúese un novo apartado na Memoria coa xustificación da adecuación do PXOM ás DOT.

3. “A memoria xustificativa de accesibilidade e supresión de barreiras se debe adecuarse 

ao Real Decreto 505/2007 e Orde VIV/561/2010”. 

Incorpórase a lexislación enunciada na Memoria Xustificativa e na Normativa do Plan Xeral.
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As solicitudes de licencias que impliquen deixar medianeiras á vista terán que 
incluír as condicións relativas ao tratamento que deba darse ás mesmas.” 

1. “O plan de abastecemento a Baldaio, que non conta con informe favorable de Augas 

de Galicia, impútase á Xunta estimando o seu custo, mais sen telo en conta para o 

equilibrio económico do PXOM. Xustificarase o cumprimento do artigo 60.3 da LOUG”. 

ntigo documento que non 

plan director do abastecemento 

, e cuxos datos económico e 

primir a referencia ao 

nación excluínte 1.4) 

incluirá a coherencia coas súas determinacións normativas (non pode entenderse 

englobada na análise de compatibilidade estratéxica esixido pola determinación 

ión do PXOM ás DOT. 

3. “A memoria xustificativa de accesibilidade e supresión de barreiras se debe adecuarse 

Incorpórase a lexislación enunciada na Memoria Xustificativa e na Normativa do Plan Xeral. 
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4. “A delimitación dos PE

1/5000”. 

Corríxese o grafismo dos plans especiais nos planos de clasificación a escala 1/5.000.

 

5. “O plano SV-02 debe adaptarse á Lei 8/2013, de estradas de Galicia”.

O PXOM está adaptado á Lei 8/2013, tal e como compróbase no informe ao Plan da AXI. Por erro, 

 

6. “Na Praza (Sofán) compútase un equipamento como existente cando a parcela 

compútase como vacante a efectos de consolidación e o equipamento non aparece na 

ortofoto”. 

Vista a discrepancia detectada, procedeuse a analizar o EQ nº 1712; trátase dun equipamento 

privado existente, polo que esta parcela non debe terse en conta nos cálculos de consolidación.

Procédese a emendar o erro detectado na documentación do Plan Xer

 

II.6. ADECUACIÓN D

1. ÁREAS CONTÍNUAS

1. “Compre precisar o uso do equipamento SX EQ5

costeira, limitándoo aos viables dentro do réxime de usos desta área do POL”.

Suprímese este equipamento da
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delimitación dos PE1 e PE2 non é lexible nos planos de clasificación do solo a 

Corríxese o grafismo dos plans especiais nos planos de clasificación a escala 1/5.000.

02 debe adaptarse á Lei 8/2013, de estradas de Galicia”.

está adaptado á Lei 8/2013, tal e como compróbase no informe ao Plan da AXI. Por erro, 

6. “Na Praza (Sofán) compútase un equipamento como existente cando a parcela 

compútase como vacante a efectos de consolidación e o equipamento non aparece na 

Vista a discrepancia detectada, procedeuse a analizar o EQ nº 1712; trátase dun equipamento 

privado existente, polo que esta parcela non debe terse en conta nos cálculos de consolidación.

Procédese a emendar o erro detectado na documentación do Plan Xeral. 

ADECUACIÓN DO PXOM AO POL 

ÁREAS CONTÍNUAS 

“Compre precisar o uso do equipamento SX EQ5-V situado na área de protección 

costeira, limitándoo aos viables dentro do réxime de usos desta área do POL”.

da documentación do PXOM. 
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e PE2 non é lexible nos planos de clasificación do solo a 

Corríxese o grafismo dos plans especiais nos planos de clasificación a escala 1/5.000. 

 

02 debe adaptarse á Lei 8/2013, de estradas de Galicia”. 

está adaptado á Lei 8/2013, tal e como compróbase no informe ao Plan da AXI. Por erro,  

6. “Na Praza (Sofán) compútase un equipamento como existente cando a parcela 

compútase como vacante a efectos de consolidación e o equipamento non aparece na 

Vista a discrepancia detectada, procedeuse a analizar o EQ nº 1712; trátase dun equipamento 

privado existente, polo que esta parcela non debe terse en conta nos cálculos de consolidación. 

V situado na área de protección 

costeira, limitándoo aos viables dentro do réxime de usos desta área do POL”. 
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2. “Delimítanse como solo de núcleo de rural común, Sambade e Rebórdelos, sobre 

parcelas vacantes na área de protección costeira e na rede de Espazos Naturais de 

Galicia, o que non se considera axeitado aos principios do POL para estes áreas

Como xa se indicou en epígrafes anteriores, modificouse a delimitación destes núcleos para 

adaptalos aos requirimentos da Orde.

parcelas vacantes atopadas na área de protección costeira e na red

 

3. “Nos núcleos de 

estrada cara á lagoa), Razo da Costa e Castrillón delimítase solo de núcleo rural común 

sobre parcelas baleiras en dirección á costa, o que supón un crecemento des

aos criterios do POL para a área de mellora ambiental e paisaxística.

Nestes dous últimos núcleos prestarase especial atención á delimitación dos seus 

crecementos dada a súa condición de núcleos de identidade do litoral. En Castrillón, 

ademais, o crecemento previsto interfire coas vistas dende un punto de observación do 

litoral identificado no POL no alto onde se sitúa a cápela de Santa Irene”.

Redelimítanse os núcleos conforme epígrafes anteriores recollidos neste informe. 

Razo da Costa como no de Castrillón, 

recentemente edificadas. Co fin de facilitar a interpretación dos planos, 

cartografía no sentido de engadir 
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Delimítanse como solo de núcleo de rural común, Sambade e Rebórdelos, sobre 

parcelas vacantes na área de protección costeira e na rede de Espazos Naturais de 

Galicia, o que non se considera axeitado aos principios do POL para estes áreas

Como xa se indicou en epígrafes anteriores, modificouse a delimitación destes núcleos para 

adaptalos aos requirimentos da Orde. Neste sentido elimináronse, no solo de núcleo rural común, as 

parcelas vacantes atopadas na área de protección costeira e na rede Natura 2000.

“Nos núcleos de Arnados (ao norte do SUR-T), Cambre, Sambade (ao longo da 

estrada cara á lagoa), Razo da Costa e Castrillón delimítase solo de núcleo rural común 

sobre parcelas baleiras en dirección á costa, o que supón un crecemento des

aos criterios do POL para a área de mellora ambiental e paisaxística.

Nestes dous últimos núcleos prestarase especial atención á delimitación dos seus 

crecementos dada a súa condición de núcleos de identidade do litoral. En Castrillón, 

crecemento previsto interfire coas vistas dende un punto de observación do 

litoral identificado no POL no alto onde se sitúa a cápela de Santa Irene”.

Redelimítanse os núcleos conforme epígrafes anteriores recollidos neste informe. 

de Castrillón, o crecemento en dirección á costa limítase

Co fin de facilitar a interpretación dos planos, procé

adir as edificacións executadas recentemente (en círculo amarelo).
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Delimítanse como solo de núcleo de rural común, Sambade e Rebórdelos, sobre 

parcelas vacantes na área de protección costeira e na rede de Espazos Naturais de 

Galicia, o que non se considera axeitado aos principios do POL para estes áreas”. 

Como xa se indicou en epígrafes anteriores, modificouse a delimitación destes núcleos para 

Neste sentido elimináronse, no solo de núcleo rural común, as 

e Natura 2000. 

T), Cambre, Sambade (ao longo da 

estrada cara á lagoa), Razo da Costa e Castrillón delimítase solo de núcleo rural común 

sobre parcelas baleiras en dirección á costa, o que supón un crecemento desconforme 

aos criterios do POL para a área de mellora ambiental e paisaxística. 

Nestes dous últimos núcleos prestarase especial atención á delimitación dos seus 

crecementos dada a súa condición de núcleos de identidade do litoral. En Castrillón, 

crecemento previsto interfire coas vistas dende un punto de observación do 

litoral identificado no POL no alto onde se sitúa a cápela de Santa Irene”. 

Redelimítanse os núcleos conforme epígrafes anteriores recollidos neste informe. Tanto no caso de 

se a recoller parcelas 

procédese a modificar a 

ntemente (en círculo amarelo). 
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No caso de Castrillón, as parcelas que 

dende o miradoiro, feito que tívose

 

2. NÚCLEOS DE IDENTIDAD

“Non se achega delimitación

no POL (Leira, Rebórdelos, O Igrexario, Castrillón e Razo da Costa) senón unicamente a 

delimitación xenérica do solo clasificado como núcleo rural.

Ademais da delimitación destes núcleos é prec

PXOM estableza para o seu desenvolvemento (artigo 42) a delimitación de senllos plans 

especiais que deberán abranguer, ademais do espazo construído, os baleiros 

adxacentes que o PXOM entenda como integrantes da imaxe 

O PXOM incorpora a totalidade dos NIL no seu Catálogo, como asentamentos protexidos. Neste 

sentido, inclúese nas fichas destes núcleos a súa consideración de NIL, así como a normativa do 

POL que resúltalles de aplicación.

Así mesmo, na delimitación destes núcleos tívose en conta a súa condición de NIL, polo que, co 

obxectivo de evitar problemas de interpretación da Normativa urbanística e sectorial de aplicación, 

adaptouse a delimitación do núcleo rural histórico

para os NIL. Do anterior resultouse unha delimitación coincidente do solo de núcleo rural histórico

tradicional, co ámbito do NIL. Este extremo 

Catálogo do PXOM, así como na No

PARTICULARES DA EDIFICACIÓN NO SOLO DE NÚCLEO RURAL. NORMAS ZONAIS

 

CAPÍTULO 1. PRELIMINARES
Artigo 331. Condicións singulares
(K) 
K. DE APLICACIÓN NO ÁMBITO DO POL
NÚCLEOS DE IDENTIDADE DO LITORAL (NIL).
O POL establece no concello cinco NIL: Razo da Costa, Catrillón, O Igresario, 
Rebordelos y Leira. O PXOM define os NIL facendo coincidir o seu ámbito co 
límite do solo de núcleo rural histórico
Nestes núcleos resultará de aplicación o estab
Potenciarase a protección do seu carácter tradicional, a súa localización 
estratéxica e a súa vinculación co mar.
Calquera actuación nestes núcleos terá en consideración os seguintes criterios:

a. Aproveitar as vantaxes derivadas d
acceso ao territorio e rótula entre a terra e o mar.
b. Potenciar a imaxe exterior que se ten tanto desde o mar como desde terra, 
prestando especial atención á mellora da calidade da súa fachada marítima.
c. Completar a fachada marítima como un signo da súa identidade do mesmo, 
con especial atención aos seus elementos representativos de carácter 
tipolóxico, volumétrico, de materiais e texturas.
d. Configurar unha fachada marítima de calidade, asegurando unha servidu
de tránsito continua, así como o contacto da poboación co mar, todo iso cun 
tratamento do espazo público adecuado ao carácter e a natureza do núcleo.
e. Procurar o esponxamento do bordo marítimo como lugar de contacto co mar 
e as rías e lugar de encontr
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caso de Castrillón, as parcelas que se recollen non interfiren coa panorámica que 

tívose en conta na delimitación. 

NÚCLEOS DE IDENTIDADE DO LITORAL 

“Non se achega delimitación específica dos núcleos de identidade do litoral identificados 

no POL (Leira, Rebórdelos, O Igrexario, Castrillón e Razo da Costa) senón unicamente a 

delimitación xenérica do solo clasificado como núcleo rural. 

Ademais da delimitación destes núcleos é preciso, segundo o artigo 69 do POL, que o 

PXOM estableza para o seu desenvolvemento (artigo 42) a delimitación de senllos plans 

especiais que deberán abranguer, ademais do espazo construído, os baleiros 

adxacentes que o PXOM entenda como integrantes da imaxe identitaria dos NIL”.

O PXOM incorpora a totalidade dos NIL no seu Catálogo, como asentamentos protexidos. Neste 

sentido, inclúese nas fichas destes núcleos a súa consideración de NIL, así como a normativa do 

POL que resúltalles de aplicación. 

a delimitación destes núcleos tívose en conta a súa condición de NIL, polo que, co 

obxectivo de evitar problemas de interpretación da Normativa urbanística e sectorial de aplicación, 

adaptouse a delimitación do núcleo rural histórico-tradicional as características establecidas no POL 

para os NIL. Do anterior resultouse unha delimitación coincidente do solo de núcleo rural histórico

tradicional, co ámbito do NIL. Este extremo incorporouse nas fichas destes núcle

, así como na Normativa do PXOM no TÍTULO VIII

PARTICULARES DA EDIFICACIÓN NO SOLO DE NÚCLEO RURAL. NORMAS ZONAIS

PRELIMINARES 
Condicións singulares 

K. DE APLICACIÓN NO ÁMBITO DO POL 
NÚCLEOS DE IDENTIDADE DO LITORAL (NIL). 

tablece no concello cinco NIL: Razo da Costa, Catrillón, O Igresario, 
Rebordelos y Leira. O PXOM define os NIL facendo coincidir o seu ámbito co 
límite do solo de núcleo rural histórico-tradicional dos mesmos. 
Nestes núcleos resultará de aplicación o establecido para eles no POL. 
Potenciarase a protección do seu carácter tradicional, a súa localización 
estratéxica e a súa vinculación co mar. 
Calquera actuación nestes núcleos terá en consideración os seguintes criterios:

a. Aproveitar as vantaxes derivadas da súa posición estratéxica, como porta de 
acceso ao territorio e rótula entre a terra e o mar. 
b. Potenciar a imaxe exterior que se ten tanto desde o mar como desde terra, 
prestando especial atención á mellora da calidade da súa fachada marítima.

tar a fachada marítima como un signo da súa identidade do mesmo, 
con especial atención aos seus elementos representativos de carácter 
tipolóxico, volumétrico, de materiais e texturas. 
d. Configurar unha fachada marítima de calidade, asegurando unha servidu
de tránsito continua, así como o contacto da poboación co mar, todo iso cun 
tratamento do espazo público adecuado ao carácter e a natureza do núcleo.
e. Procurar o esponxamento do bordo marítimo como lugar de contacto co mar 
e as rías e lugar de encontro e cohesión social. 
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interfiren coa panorámica que obsérvase 

específica dos núcleos de identidade do litoral identificados 

no POL (Leira, Rebórdelos, O Igrexario, Castrillón e Razo da Costa) senón unicamente a 

iso, segundo o artigo 69 do POL, que o 

PXOM estableza para o seu desenvolvemento (artigo 42) a delimitación de senllos plans 

especiais que deberán abranguer, ademais do espazo construído, os baleiros 

identitaria dos NIL”. 

O PXOM incorpora a totalidade dos NIL no seu Catálogo, como asentamentos protexidos. Neste 

sentido, inclúese nas fichas destes núcleos a súa consideración de NIL, así como a normativa do 

a delimitación destes núcleos tívose en conta a súa condición de NIL, polo que, co 

obxectivo de evitar problemas de interpretación da Normativa urbanística e sectorial de aplicación, 

rísticas establecidas no POL 

para os NIL. Do anterior resultouse unha delimitación coincidente do solo de núcleo rural histórico-

nas fichas destes núcleos atopadas no 

TÍTULO VIII. CONDICIÓNS 

PARTICULARES DA EDIFICACIÓN NO SOLO DE NÚCLEO RURAL. NORMAS ZONAIS. 

tablece no concello cinco NIL: Razo da Costa, Catrillón, O Igresario, 
Rebordelos y Leira. O PXOM define os NIL facendo coincidir o seu ámbito co 

lecido para eles no POL. 
Potenciarase a protección do seu carácter tradicional, a súa localización 

Calquera actuación nestes núcleos terá en consideración os seguintes criterios: 
a súa posición estratéxica, como porta de 

b. Potenciar a imaxe exterior que se ten tanto desde o mar como desde terra, 
prestando especial atención á mellora da calidade da súa fachada marítima. 

tar a fachada marítima como un signo da súa identidade do mesmo, 
con especial atención aos seus elementos representativos de carácter 

d. Configurar unha fachada marítima de calidade, asegurando unha servidume 
de tránsito continua, así como o contacto da poboación co mar, todo iso cun 
tratamento do espazo público adecuado ao carácter e a natureza do núcleo. 
e. Procurar o esponxamento do bordo marítimo como lugar de contacto co mar 
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f. Mellorar e conservar os elementos naturais que balizan a fachada marítima, 
establecendo as accións necesarias para o cumprimento das determinacións 
establecidas no POL respecto de praias, accesos, aparcadoiros, etc..
g. Establecer d
permitan unha lectura harmoniosa do núcleo e dos seus elementos identitarios, 
así como das relacións espaciais e visuais co territorio e os elementos 
singulares do mesmo.
h. Conservar e valorizar a co
adecuadas de mantemento e rehabilitación.

 
As condicións de edificación nestes núcleos serán as definidas nas ordenanza de 
aplicación do PXOM para os núcleos rurais, pero incluíndo as seguintes 
restricións: 

1. Prohíbense as transformacións bruscas da topografía das parcelas. Só se 
permitirá a modificación da rasante natural do terreo na zona que se ocupe 
pola edificación principal; deixando o resto da parcela coa topografía natural 
existente. 
2. Establecerase a obrigación de situar a edificación na zona máis afastada da 
costa, prohibindo os peches opacos a partir de certa altura, para procurar un 
uso e goce do bordo litoral que garanta os seus valores paisaxísticos.
3. Atender ás relacións de escala e acab
altura superior a B+1 planta, equivalente a 7 metros sobre a rasante natural do 
terreo. 
4. Os peches deberán integrarse na contorna: acabados e cores harmoniosos, 
e materiais naturais (madeira, pedra, vexetais), opaco
altura. 
5. Nos núcleos de Razo dá Costa e Leira, moi próximos á costa e 
perfectamente visibles e identificables desde ela, serán de aplicación ademais 
as seguintes medidas:
   - Só se permitirán edificacións con acabados e cores harm
contorna, tanto en fachadas, como en cubertas, tanto para as edificacións 
principais como para as auxiliares.
   - Non se permitirán edificacións de altura superior a B+1 planta, equivalente a 
6,5 metros sobre a rasante natural do terreo.
   - Os peches deberán integrarse na contorna: acabados e cores harmoniosos, 
e materiais naturais (madeira, pedra, vexetais), opacos unicamente ata 1 m 
altura. 

 

3. ÁREAS DE RECUALIFICACIÓN

“O POL identifica nas fichas das unidades de paisaxe, as áreas de recual

Arnados-Razo e Pedra do Sal, prevendo os plans especiais de protección e dotacións 

(PEÍ Pedra do Sal e PE2 Razo

En Pedra do Sal, o PXOM fai axeitadamente unha delimitación da área de recualificación 

coincidente coa do plan especial P

En Arnados, a ficha do POL (04_02_155) retírese á agrupación de vivendas unifamiliares 

de carácter espontáneo no ámbito da praia de Razo, en primeira liña litoral e ao longo do 

eixo viario que comunica os núcleos de Razo e 

PXOM inclúe unicamente unha área vacante de edificación que foi obxecto dun inicio de 

reparcelación cunha rede de camiños, deixando fóra da súa delimitación as edificacións 

de vivenda unifamiliar que son precisamente o obxecto de recualificación. P
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f. Mellorar e conservar os elementos naturais que balizan a fachada marítima, 
establecendo as accións necesarias para o cumprimento das determinacións 
establecidas no POL respecto de praias, accesos, aparcadoiros, etc..
g. Establecer determinacións con respecto á relación fondo
permitan unha lectura harmoniosa do núcleo e dos seus elementos identitarios, 
así como das relacións espaciais e visuais co territorio e os elementos 
singulares do mesmo. 
h. Conservar e valorizar a contorna patrimonial e histórica a través de prácticas 
adecuadas de mantemento e rehabilitación. 

As condicións de edificación nestes núcleos serán as definidas nas ordenanza de 
aplicación do PXOM para os núcleos rurais, pero incluíndo as seguintes 

1. Prohíbense as transformacións bruscas da topografía das parcelas. Só se 
permitirá a modificación da rasante natural do terreo na zona que se ocupe 
pola edificación principal; deixando o resto da parcela coa topografía natural 

rase a obrigación de situar a edificación na zona máis afastada da 
costa, prohibindo os peches opacos a partir de certa altura, para procurar un 
uso e goce do bordo litoral que garanta os seus valores paisaxísticos.
3. Atender ás relacións de escala e acabado. Non se permitirán edificacións de 
altura superior a B+1 planta, equivalente a 7 metros sobre a rasante natural do 

4. Os peches deberán integrarse na contorna: acabados e cores harmoniosos, 
e materiais naturais (madeira, pedra, vexetais), opacos unicamente ata 1,5 m 

5. Nos núcleos de Razo dá Costa e Leira, moi próximos á costa e 
perfectamente visibles e identificables desde ela, serán de aplicación ademais 
as seguintes medidas: 

Só se permitirán edificacións con acabados e cores harm
contorna, tanto en fachadas, como en cubertas, tanto para as edificacións 
principais como para as auxiliares. 

Non se permitirán edificacións de altura superior a B+1 planta, equivalente a 
6,5 metros sobre a rasante natural do terreo. 

Os peches deberán integrarse na contorna: acabados e cores harmoniosos, 
e materiais naturais (madeira, pedra, vexetais), opacos unicamente ata 1 m 

3. ÁREAS DE RECUALIFICACIÓN 

“O POL identifica nas fichas das unidades de paisaxe, as áreas de recual

Razo e Pedra do Sal, prevendo os plans especiais de protección e dotacións 

(PEÍ Pedra do Sal e PE2 Razo-Arnados). 

En Pedra do Sal, o PXOM fai axeitadamente unha delimitación da área de recualificación 

coincidente coa do plan especial PEI. 

ados, a ficha do POL (04_02_155) retírese á agrupación de vivendas unifamiliares 

de carácter espontáneo no ámbito da praia de Razo, en primeira liña litoral e ao longo do 

eixo viario que comunica os núcleos de Razo e Arnados. Porén, a área delimi

PXOM inclúe unicamente unha área vacante de edificación que foi obxecto dun inicio de 

reparcelación cunha rede de camiños, deixando fóra da súa delimitación as edificacións 

de vivenda unifamiliar que son precisamente o obxecto de recualificación. P
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f. Mellorar e conservar os elementos naturais que balizan a fachada marítima, 
establecendo as accións necesarias para o cumprimento das determinacións 
establecidas no POL respecto de praias, accesos, aparcadoiros, etc.. 

eterminacións con respecto á relación fondo-figura, que 
permitan unha lectura harmoniosa do núcleo e dos seus elementos identitarios, 
así como das relacións espaciais e visuais co territorio e os elementos 

ntorna patrimonial e histórica a través de prácticas 

As condicións de edificación nestes núcleos serán as definidas nas ordenanza de 
aplicación do PXOM para os núcleos rurais, pero incluíndo as seguintes 

1. Prohíbense as transformacións bruscas da topografía das parcelas. Só se 
permitirá a modificación da rasante natural do terreo na zona que se ocupe 
pola edificación principal; deixando o resto da parcela coa topografía natural 

rase a obrigación de situar a edificación na zona máis afastada da 
costa, prohibindo os peches opacos a partir de certa altura, para procurar un 
uso e goce do bordo litoral que garanta os seus valores paisaxísticos. 

ado. Non se permitirán edificacións de 
altura superior a B+1 planta, equivalente a 7 metros sobre a rasante natural do 

4. Os peches deberán integrarse na contorna: acabados e cores harmoniosos, 
s unicamente ata 1,5 m 

5. Nos núcleos de Razo dá Costa e Leira, moi próximos á costa e 
perfectamente visibles e identificables desde ela, serán de aplicación ademais 

Só se permitirán edificacións con acabados e cores harmoniosos coa 
contorna, tanto en fachadas, como en cubertas, tanto para as edificacións 

Non se permitirán edificacións de altura superior a B+1 planta, equivalente a 

Os peches deberán integrarse na contorna: acabados e cores harmoniosos, 
e materiais naturais (madeira, pedra, vexetais), opacos unicamente ata 1 m 

“O POL identifica nas fichas das unidades de paisaxe, as áreas de recualificación de 

Razo e Pedra do Sal, prevendo os plans especiais de protección e dotacións 

En Pedra do Sal, o PXOM fai axeitadamente unha delimitación da área de recualificación 

ados, a ficha do POL (04_02_155) retírese á agrupación de vivendas unifamiliares 

de carácter espontáneo no ámbito da praia de Razo, en primeira liña litoral e ao longo do 

. Porén, a área delimitada no 

PXOM inclúe unicamente unha área vacante de edificación que foi obxecto dun inicio de 

reparcelación cunha rede de camiños, deixando fóra da súa delimitación as edificacións 

de vivenda unifamiliar que son precisamente o obxecto de recualificación. Pola súa 
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parte, o PE2 cun ámbito máis amplo que á da área de recualificación delimitada, tamén 

deixa fóra do seu ámbito a zona ocupada polas edificacións.

Compre incluír as vivendas indicadas na ficha do POL, así como o espazo intersticial 

sometido ás actuacións integrais previstas no PXOM. Este conxunto pode remitirse á un 

plan especial, igual forma que na área de Pedra do Sal e, identicamente, indicar que non 

se poderán outorgar licenzas para novas edificacións que amplifiquen o impacto actual 

do asentamento ata o desenvolvemento do plan especial. Indicarase en ambos casos, tal 

e como se recolle no artigo 71.3 do POL, a necesidade de incorporar un estudo de 

impacto e integración paisaxística”.

Inclúese un plano de ordenación, AR, coa delimitación das dúas á

no concello; e dúas fichas de desenvolvemento

Así mesmo, nos seus ámbitos delimítanse os instrumentos de desenvolvemento urbanístico máis 

adecuados ás particularidades do edificado e

seguindo o criterio fixado no caso de Pedra de Sal.
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parte, o PE2 cun ámbito máis amplo que á da área de recualificación delimitada, tamén 

deixa fóra do seu ámbito a zona ocupada polas edificacións. 

Compre incluír as vivendas indicadas na ficha do POL, así como o espazo intersticial 

cións integrais previstas no PXOM. Este conxunto pode remitirse á un 

plan especial, igual forma que na área de Pedra do Sal e, identicamente, indicar que non 

se poderán outorgar licenzas para novas edificacións que amplifiquen o impacto actual 

to ata o desenvolvemento do plan especial. Indicarase en ambos casos, tal 

e como se recolle no artigo 71.3 do POL, a necesidade de incorporar un estudo de 

impacto e integración paisaxística”. 

un plano de ordenación, AR, coa delimitación das dúas áreas de recualificación

de desenvolvemento independentes para cada unha delas.

Así mesmo, nos seus ámbitos delimítanse os instrumentos de desenvolvemento urbanístico máis 

adecuados ás particularidades do edificado existente, e acordes aos obxectivos establecidos, 

seguindo o criterio fixado no caso de Pedra de Sal. 
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parte, o PE2 cun ámbito máis amplo que á da área de recualificación delimitada, tamén 

Compre incluír as vivendas indicadas na ficha do POL, así como o espazo intersticial 

cións integrais previstas no PXOM. Este conxunto pode remitirse á un 

plan especial, igual forma que na área de Pedra do Sal e, identicamente, indicar que non 

se poderán outorgar licenzas para novas edificacións que amplifiquen o impacto actual 

to ata o desenvolvemento do plan especial. Indicarase en ambos casos, tal 

e como se recolle no artigo 71.3 do POL, a necesidade de incorporar un estudo de 

reas de recualificación identificadas 

cada unha delas. 

Así mesmo, nos seus ámbitos delimítanse os instrumentos de desenvolvemento urbanístico máis 

xistente, e acordes aos obxectivos establecidos, 
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Así, ampliouse a área de recualificación de Razo, incorporando as edificacións dispersas ao longo do 

viario de unión dos núcleos de Arnados e Ra

instrumentos de desenvolvemento urbanístico: tres actuación integrais delimitadas no núcleo rural de 

Arnados, un estudo de detalle da fachada costeira deste mesmo núcleo, e 

protección e dotacións. En todos eles inclúese as obrigas de:

- Dar cumprimento aos obxectivos e criterios establecidos no POL para as áreas de 

recualificación. 

- Incorporar un estudo de impacto e integración paisaxística.

- Someter o documento ao informe da Administración

paisaxe. 

- A imposibilidade de outorgar licencias no ámbito destes seis instrumentos urbanísticos 

afectados ata o seu desenvolvemento.

- A necesidade de que os planeamentos de desenvolvemento cuxo ámbito atópese próximo 

aos acesos dos areais

necesidade de realizar un estudo da demanda de aparcamento, co obxectivo de que as 

dotacións públicas que se definan teñan en conta esta previsión.

 

4. DESENVOLVEMENTOS URBANÍSTICO

“Como desenvolvementos urbanísticos no ámbito do POL se prevén as áreas de 

actuación integral AI01, AI02 e AI03 no solo de núcleo rural común de 

urbanizable SR-12 preto do mesmo núcleo. Posto que están situados na área de mellora 

ambiental e paisaxística e confinando con asentamentos que non permiten o crecemento 

urbanístico a partir deles, a súa viabilidade ven dada pola inclusión na área de 

recualificación de Arnados

do POL, aos efectos de abranguer os asentamentos afectados desconexos.

Os ámbitos das actuacións integrais resultan coincidentes aos de solo urbano non 

consolidado analizados no anexo de graos de compatibilidade do POL respecto do 

planeamento vixente á súa entrada e

as súas determinacións resultan semellantes ás agora propostas, polo que se 

consideran compatibles co POL. Posto que o PXOM non inclúe a ordenación detallada, 

indicarase nas fichas a necesidade de remitir

áreas para verificar o cumprimento das normas xerais do artigo 61 citadas no referido 

anexo. Procederase igualmente co planeamento de desenvolvemento do solo 

urbanizable. 

 

Conforme ao informe da DXSP do 02/02/2012, a

aparcamento da praia de Razo debe ser un obxectivo para a área de recualificación. Nas 
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Así, ampliouse a área de recualificación de Razo, incorporando as edificacións dispersas ao longo do 

de unión dos núcleos de Arnados e Razo da Costa. No seu ámbito inclúense agora 

instrumentos de desenvolvemento urbanístico: tres actuación integrais delimitadas no núcleo rural de 

Arnados, un estudo de detalle da fachada costeira deste mesmo núcleo, e dous

e dotacións. En todos eles inclúese as obrigas de: 

Dar cumprimento aos obxectivos e criterios establecidos no POL para as áreas de 

Incorporar un estudo de impacto e integración paisaxística. 

Someter o documento ao informe da Administración con competencias en materia de 

A imposibilidade de outorgar licencias no ámbito destes seis instrumentos urbanísticos 

afectados ata o seu desenvolvemento. 

necesidade de que os planeamentos de desenvolvemento cuxo ámbito atópese próximo 

os dos areais (a actuación integral Arnados 1 e os dous plans especiais)

necesidade de realizar un estudo da demanda de aparcamento, co obxectivo de que as 

dotacións públicas que se definan teñan en conta esta previsión. 

4. DESENVOLVEMENTOS URBANÍSTICOS 

“Como desenvolvementos urbanísticos no ámbito do POL se prevén as áreas de 

actuación integral AI01, AI02 e AI03 no solo de núcleo rural común de 

12 preto do mesmo núcleo. Posto que están situados na área de mellora 

tal e paisaxística e confinando con asentamentos que non permiten o crecemento 

urbanístico a partir deles, a súa viabilidade ven dada pola inclusión na área de 

Arnados. Este área poderá ser descontinua, conforme ao artigo 71.3 

s efectos de abranguer os asentamentos afectados desconexos.

Os ámbitos das actuacións integrais resultan coincidentes aos de solo urbano non 

consolidado analizados no anexo de graos de compatibilidade do POL respecto do 

planeamento vixente á súa entrada en vigor, co grao de compatibilidade 2 (adaptable) e 

as súas determinacións resultan semellantes ás agora propostas, polo que se 

consideran compatibles co POL. Posto que o PXOM non inclúe a ordenación detallada, 

indicarase nas fichas a necesidade de remitir o planeamento de desenvolvemento destas 

áreas para verificar o cumprimento das normas xerais do artigo 61 citadas no referido 

anexo. Procederase igualmente co planeamento de desenvolvemento do solo 

Conforme ao informe da DXSP do 02/02/2012, a recondución das necesidades de 

aparcamento da praia de Razo debe ser un obxectivo para a área de recualificación. Nas 
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Así, ampliouse a área de recualificación de Razo, incorporando as edificacións dispersas ao longo do 

zo da Costa. No seu ámbito inclúense agora seis 

instrumentos de desenvolvemento urbanístico: tres actuación integrais delimitadas no núcleo rural de 

dous plans especiais de 

Dar cumprimento aos obxectivos e criterios establecidos no POL para as áreas de 

con competencias en materia de 

A imposibilidade de outorgar licencias no ámbito destes seis instrumentos urbanísticos 

necesidade de que os planeamentos de desenvolvemento cuxo ámbito atópese próximo 

(a actuación integral Arnados 1 e os dous plans especiais), a 

necesidade de realizar un estudo da demanda de aparcamento, co obxectivo de que as 

“Como desenvolvementos urbanísticos no ámbito do POL se prevén as áreas de 

actuación integral AI01, AI02 e AI03 no solo de núcleo rural común de Arnados; e o solo 

12 preto do mesmo núcleo. Posto que están situados na área de mellora 

tal e paisaxística e confinando con asentamentos que non permiten o crecemento 

urbanístico a partir deles, a súa viabilidade ven dada pola inclusión na área de 

. Este área poderá ser descontinua, conforme ao artigo 71.3 

s efectos de abranguer os asentamentos afectados desconexos. 

Os ámbitos das actuacións integrais resultan coincidentes aos de solo urbano non 

consolidado analizados no anexo de graos de compatibilidade do POL respecto do 

n vigor, co grao de compatibilidade 2 (adaptable) e 

as súas determinacións resultan semellantes ás agora propostas, polo que se 

consideran compatibles co POL. Posto que o PXOM non inclúe a ordenación detallada, 

o planeamento de desenvolvemento destas 

áreas para verificar o cumprimento das normas xerais do artigo 61 citadas no referido 

anexo. Procederase igualmente co planeamento de desenvolvemento do solo 

recondución das necesidades de 

aparcamento da praia de Razo debe ser un obxectivo para a área de recualificación. Nas 
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áreas de actuación integral preverase a reserva de equipamento asociada ao uso da 

praia que serva para recolocar o que se produce en zona

Nas fichas dos seis desenvolvementos urbanísticos atopados no ámbito do POL (as tres actuacións 

integrais en Arnados, os dous plans especiais e o estudo de detalle da fachada costeira de Arnados), 

inclúese a necesidade de solicitar

paisaxe, para verificar o cumprimento dos criterios establecidos no POL.

Así mesmo, na actuación integral Arnados 1 

plans especiais, inclúese a necesid

areais, co obxectivo de que as dotacións públicas que se definan teñan en conta esta previsión.

 

5. PRAIAS E A SÚA CONTORNA

“Non se realiza o estudo solicitado no informe do 02/02/2012 sobre as necesi

aparcamento nas praias do concello (Leira, Arnelas, Baldaio, Razo e Pedra do Sal) en 

base a o cal deducir as dotacións necesarias seguindo se indica no artigo 90 do POL.

Tamén deben establecerse as previsións necesarias para a recolocación dos 

aparcadoiros existentes que non se axusten ás determinacións do POL, como é o caso 

do da praia de Razo emprazado na área de protección costeira, con alta visibilidade 

dende a praia e impacto paisaxístico da ampla área asfaltada. Tamén debe 

considerarase a rec

que resulta prohibido; e o de Pedra do Sal. Na formulación de alternativas, terase en 

conta a Guía de boas prácticas de intervención en sistemas praia

xunta de Galicia”. 

Nas actuacións integrais Arnados 1 

dous plans especiais (PE1 e PE2)

aparcamento dos areais, co obxectivo de que as dotacións pública

esta previsión. 

Así mesmo, nas fichas destes 

informe á Administración coas competencias en materia de paisaxe, para verificar o cumprimento do

criterios establecidos no POL, a fin de garantir 

entorno. 
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áreas de actuación integral preverase a reserva de equipamento asociada ao uso da 

praia que serva para recolocar o que se produce en zonas inapropiadas”.

Nas fichas dos seis desenvolvementos urbanísticos atopados no ámbito do POL (as tres actuacións 

integrais en Arnados, os dous plans especiais e o estudo de detalle da fachada costeira de Arnados), 

nclúese a necesidade de solicitar informe á Administración coas competencias en materia de 

paisaxe, para verificar o cumprimento dos criterios establecidos no POL. 

a actuación integral Arnados 1 (por ser a máis próxima ao acceso da praia) 

a necesidade de realizar un estudo da demanda de aparcamento

, co obxectivo de que as dotacións públicas que se definan teñan en conta esta previsión.

5. PRAIAS E A SÚA CONTORNA 

Non se realiza o estudo solicitado no informe do 02/02/2012 sobre as necesi

aparcamento nas praias do concello (Leira, Arnelas, Baldaio, Razo e Pedra do Sal) en 

base a o cal deducir as dotacións necesarias seguindo se indica no artigo 90 do POL.

Tamén deben establecerse as previsións necesarias para a recolocación dos 

rcadoiros existentes que non se axusten ás determinacións do POL, como é o caso 

do da praia de Razo emprazado na área de protección costeira, con alta visibilidade 

dende a praia e impacto paisaxístico da ampla área asfaltada. Tamén debe 

considerarase a recolocación dos existentes nas praias de Baldaio sobre o cordón dunar, 

que resulta prohibido; e o de Pedra do Sal. Na formulación de alternativas, terase en 

conta a Guía de boas prácticas de intervención en sistemas praia

Arnados 1 e Arnados 2 (por ser as máis próximas ao acceso da praia) 

(PE1 e PE2), inclúese a necesidade de realizar un estudo da demanda de 

, co obxectivo de que as dotacións públicas que se definan teñan en conta 

 desenvolvementos urbanísticos inclúese a necesidade de solicitar 

informe á Administración coas competencias en materia de paisaxe, para verificar o cumprimento do

lecidos no POL, a fin de garantir a correcta integración das actuacións propostas no 
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áreas de actuación integral preverase a reserva de equipamento asociada ao uso da 

s inapropiadas”. 

Nas fichas dos seis desenvolvementos urbanísticos atopados no ámbito do POL (as tres actuacións 

integrais en Arnados, os dous plans especiais e o estudo de detalle da fachada costeira de Arnados), 

á Administración coas competencias en materia de 

(por ser a máis próxima ao acceso da praia) e nos dous 

ade de realizar un estudo da demanda de aparcamento dos 

, co obxectivo de que as dotacións públicas que se definan teñan en conta esta previsión. 

Non se realiza o estudo solicitado no informe do 02/02/2012 sobre as necesidades de 

aparcamento nas praias do concello (Leira, Arnelas, Baldaio, Razo e Pedra do Sal) en 

base a o cal deducir as dotacións necesarias seguindo se indica no artigo 90 do POL. 

Tamén deben establecerse as previsións necesarias para a recolocación dos 

rcadoiros existentes que non se axusten ás determinacións do POL, como é o caso 

do da praia de Razo emprazado na área de protección costeira, con alta visibilidade 

dende a praia e impacto paisaxístico da ampla área asfaltada. Tamén debe 

olocación dos existentes nas praias de Baldaio sobre o cordón dunar, 

que resulta prohibido; e o de Pedra do Sal. Na formulación de alternativas, terase en 

conta a Guía de boas prácticas de intervención en sistemas praia-duna editada pola 

ao acceso da praia) e nos 

a necesidade de realizar un estudo da demanda de 

s que se definan teñan en conta 

desenvolvementos urbanísticos inclúese a necesidade de solicitar 

informe á Administración coas competencias en materia de paisaxe, para verificar o cumprimento dos 

a correcta integración das actuacións propostas no 
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6. OUTRAS CUESTIONS

“Non se grafía nin de xeito orientador, a senda dos faros que atravesa o concello 

(informe do 02/02/12). Suxírese que o PXOM faga esta delimi

seu o futuro non se vexa comprometido ata que se aprobe o plan especial que a 

desenvolva”. 

Inclúese nos planos de clasificación do PXOM 

seguinte. 

 

 

II.7. INFORME DO PXOM EN MATERIA

1. DESLINDE DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

“O termo municipal de Carballo foi obxecto de deslinde do dominio público marítimo 

terrestre, aprobado definitivamente polas Ordes ministeriais OM do 07/09/2004 (Desde o 

límite co termo municipal

do 16/07/2009 (Desde Punta de Razo ata o límite co termo municipal de Malpica).

Sobre a súa correcta representación no PXOM, estarase ao informe do artigo 117.2 da 

LC, da Dirección General de Sost

Tal e como consta no expediente, o PXOM conta co informe favorable da Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
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6. OUTRAS CUESTIONS 

Non se grafía nin de xeito orientador, a senda dos faros que atravesa o concello 

(informe do 02/02/12). Suxírese que o PXOM faga esta delimitación co obxecto de que 

seu o futuro non se vexa comprometido ata que se aprobe o plan especial que a 

Inclúese nos planos de clasificación do PXOM a Senda dos Faros, tal e como se observa na imaxe 

DO PXOM EN MATERIA DE COSTAS 

1. DESLINDE DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 

O termo municipal de Carballo foi obxecto de deslinde do dominio público marítimo 

terrestre, aprobado definitivamente polas Ordes ministeriais OM do 07/09/2004 (Desde o 

límite co termo municipal de Laracha ata as praias e marismas de Razo

do 16/07/2009 (Desde Punta de Razo ata o límite co termo municipal de Malpica).

Sobre a súa correcta representación no PXOM, estarase ao informe do artigo 117.2 da 

LC, da Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar”. 

Tal e como consta no expediente, o PXOM conta co informe favorable da Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
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Non se grafía nin de xeito orientador, a senda dos faros que atravesa o concello 

tación co obxecto de que 

seu o futuro non se vexa comprometido ata que se aprobe o plan especial que a 

, tal e como se observa na imaxe 

 

O termo municipal de Carballo foi obxecto de deslinde do dominio público marítimo 

terrestre, aprobado definitivamente polas Ordes ministeriais OM do 07/09/2004 (Desde o 

de Laracha ata as praias e marismas de Razo-Baldaio); e OM 

do 16/07/2009 (Desde Punta de Razo ata o límite co termo municipal de Malpica). 

Sobre a súa correcta representación no PXOM, estarase ao informe do artigo 117.2 da 

Tal e como consta no expediente, o PXOM conta co informe favorable da Dirección General de 
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2. NORMATIVA URBANÍSTICA

“O Capítulo III "Protección das costas" pasa agora o Capítu

1. Debe suprimirse as referencias á normativa estatal de costas hoxe derrogada.

Modifícase na totalidade da Normativa do Plan,

Decreto 1471/1989, polo que se aproba o Regulamento Xera

da Lei 22/1998 de Costas (RLC)

lexislación vixente, o Real Decreto 876/2014, de 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Xeral de Costas. 

A continuación inclúese un dos textos da Normativa no que realízase este cambio.

Artigo 179. Ámbito 
Aplicase esta normativa a tódolos terreos incluídos na protección sectorial 
establecida pola Lei de Costas para o litoral marítimo así como a aqueles outros 
incluídos no Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL). Estes ámbitos 
estarán regulados polo Real Decreto 876/2014, de 10 de outubro, polo que se 
aproba o Regulamento Xeral de Costas (RLC), polo POL e pola LOUG.
A franxa delimitada en planos que, en calquera 
a 200m do límite interior da ribeira do mar, así coma a franxa do ámbito litoral 
definida polo Plan de Ordenación do Litoral.
 

No obstante, recórdase que resulta de aplicación a totalidade da lexislación vixente en cada 

momento, independentemente de que este citada 

modificar o PXOM cada vez que se produza unha modificación na normativa de aplicación.

 

2. A normativa sectorial de costas se incluirá nunha única Sección I

da normativa sectorial de costas" co seguinte contido:

- O deslinde do DPMT no termo municipal é o que resulta dos planos de deslinde

aprobados polas OOMM referidas no apartado A.

- Nos férreos abranguidos no DPMT, estarase en

LC e do Regulamento Xeral de Costas

oportunas disposicións transitorias, correspondendo á Administración do Estado o 

outorgamento dos títulos que habiliten para a súa ocup

coa dita normativa. 

- Nos terreos abranguidos na zona de servidume de tránsito (6 m desde o límite interior 

da ribeira do mar) estarase en todo caso ao disposto no Título II da LC e do RXC (RD 

876/2014, do 10 de outubro) e n

compre remitir ao artigo 27 da Lei de Costas.

- Nos terreos abranguidos na zona de servidume de protección (cuxa extensión ven 

determinada nos planos dos deslindes oficiais) estarase en todo caso ao dis

Título II da LC e do RXC (RD 876/2014, do 10 de outubro) e nas oportunas disposicións 
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2. NORMATIVA URBANÍSTICA 

O Capítulo III "Protección das costas" pasa agora o Capítulo IV, con certas imprecisións:

1. Debe suprimirse as referencias á normativa estatal de costas hoxe derrogada.

na totalidade da Normativa do Plan, a referencia de lexislación que contén 

Decreto 1471/1989, polo que se aproba o Regulamento Xeral para o desenvolvemento e execución

da Lei 22/1998 de Costas (RLC), o cal foi recentemente derogado; e no seu lugar inclúese a nova 

, o Real Decreto 876/2014, de 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

ación inclúese un dos textos da Normativa no que realízase este cambio.

 
Aplicase esta normativa a tódolos terreos incluídos na protección sectorial 
establecida pola Lei de Costas para o litoral marítimo así como a aqueles outros 

s no Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL). Estes ámbitos 
estarán regulados polo Real Decreto 876/2014, de 10 de outubro, polo que se 
aproba o Regulamento Xeral de Costas (RLC), polo POL e pola LOUG.
A franxa delimitada en planos que, en calquera caso, engloba aos terreos situados 
a 200m do límite interior da ribeira do mar, así coma a franxa do ámbito litoral 
definida polo Plan de Ordenación do Litoral. 

No obstante, recórdase que resulta de aplicación a totalidade da lexislación vixente en cada 

omento, independentemente de que este citada ou non na normativa do Plan, dado que é imposible 

modificar o PXOM cada vez que se produza unha modificación na normativa de aplicación.

2. A normativa sectorial de costas se incluirá nunha única Sección I

da normativa sectorial de costas" co seguinte contido: 

O deslinde do DPMT no termo municipal é o que resulta dos planos de deslinde

aprobados polas OOMM referidas no apartado A.1 deste informe. 

Nos férreos abranguidos no DPMT, estarase en todo caso ao disposto no Título III da 

LC e do Regulamento Xeral de Costas - RXC- (RD 876/2014, do 10 de outubro) e nas 

oportunas disposicións transitorias, correspondendo á Administración do Estado o 

outorgamento dos títulos que habiliten para a súa ocupación ou utilización, de acordo 

 

Nos terreos abranguidos na zona de servidume de tránsito (6 m desde o límite interior 

da ribeira do mar) estarase en todo caso ao disposto no Título II da LC e do RXC (RD 

876/2014, do 10 de outubro) e nas oportunas disposicións transitorias. Nomeadamente, 

compre remitir ao artigo 27 da Lei de Costas. 

Nos terreos abranguidos na zona de servidume de protección (cuxa extensión ven 

determinada nos planos dos deslindes oficiais) estarase en todo caso ao dis

Título II da LC e do RXC (RD 876/2014, do 10 de outubro) e nas oportunas disposicións 
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con certas imprecisións: 

1. Debe suprimirse as referencias á normativa estatal de costas hoxe derrogada.” 

referencia de lexislación que contén ao Real 

l para o desenvolvemento e execución 

no seu lugar inclúese a nova 

, o Real Decreto 876/2014, de 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

ación inclúese un dos textos da Normativa no que realízase este cambio. 

Aplicase esta normativa a tódolos terreos incluídos na protección sectorial 
establecida pola Lei de Costas para o litoral marítimo así como a aqueles outros 

s no Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL). Estes ámbitos 
estarán regulados polo Real Decreto 876/2014, de 10 de outubro, polo que se 
aproba o Regulamento Xeral de Costas (RLC), polo POL e pola LOUG. 

caso, engloba aos terreos situados 
a 200m do límite interior da ribeira do mar, así coma a franxa do ámbito litoral 

No obstante, recórdase que resulta de aplicación a totalidade da lexislación vixente en cada 

na normativa do Plan, dado que é imposible 

modificar o PXOM cada vez que se produza unha modificación na normativa de aplicación. 

2. A normativa sectorial de costas se incluirá nunha única Sección Iª "Réxime derivado 

O deslinde do DPMT no termo municipal é o que resulta dos planos de deslinde 

todo caso ao disposto no Título III da 

(RD 876/2014, do 10 de outubro) e nas 

oportunas disposicións transitorias, correspondendo á Administración do Estado o 

ación ou utilización, de acordo 

Nos terreos abranguidos na zona de servidume de tránsito (6 m desde o límite interior 

da ribeira do mar) estarase en todo caso ao disposto no Título II da LC e do RXC (RD 

as oportunas disposicións transitorias. Nomeadamente, 

Nos terreos abranguidos na zona de servidume de protección (cuxa extensión ven 

determinada nos planos dos deslindes oficiais) estarase en todo caso ao disposto no 

Título II da LC e do RXC (RD 876/2014, do 10 de outubro) e nas oportunas disposicións 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

transitorias. Nomeadamente, compre remitir aos artigos 24 a 26 da LC, así como as DT 

3a e 4a da LC e concordantes do RXC (RD 876/2014, do 10 de outubro).

- Nos terreos abranguidos na zona de influencia (500 m desde o límite interior da ribeira 

do mar) estarase ao disposto no artigo 30 da Lei de costas e concordante do RXC (RD 

876/2014, do 10 de outubro).

3. Non procede distinguir limitacións da normativa de costas

dos terreos como solo rústico, urbano ou de núcleo rural, senón en función da anchura

da zona de servidume de protección (Sección 2a).

4. Compre precisar que a protección da costa levase a cabo mediante a aplicación

combinada da normativa de costas, POL e LOUG.

5. O artigo 178 vai referido ao ámbito e non á definición

Incorpórase na Normativa do PXOM as modificacións detalladas na Orde, mantendo aqueles 

aspectos solicitados pola Demarcación de Costas do Estado no seus informes

 

3. PLANOS 

1. “O solo urbanizable delimitado residencial S

influencia de costas (primeiros 500 m. dende o límite interior da ribeira do mar) polo que 

haberá de xustificarse o cumprimento do disposto no

(límite de edificabilidade e non formación de pantallas arquitectónicas).

Así mesmo, débese incorporar a referencia a estes preceptos nas observacións da ficha 

correspondente”. 

Incorpórase na ficha de desenvolvemento do sec

O sector inclúese integramente na zona de influencia de costas, polo que o 
instrumento que o desenvolva haberá de xustificar o cumprimento do disposto no 
artigo 30 da Lei de Costas e o artigo 58 do seu regulamento.

 

Os núcleos rurais localizados nos primeiros 200 m dende a ribeira do mar, que inclúan 

parcelas vacantes cara ao mar (Razo da Costa, Arn

do Sal) acreditarán o cumprimento do artigo 13, en relación co 32.2.e da LOUG.

Tal e como se detalla en apartados precedentes, procedeuse a eliminar as parcelas vacantes dos 

núcleos rurais situados nos primeiros 200m desde a ribeira do mar
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transitorias. Nomeadamente, compre remitir aos artigos 24 a 26 da LC, así como as DT 

3a e 4a da LC e concordantes do RXC (RD 876/2014, do 10 de outubro).

erreos abranguidos na zona de influencia (500 m desde o límite interior da ribeira 

do mar) estarase ao disposto no artigo 30 da Lei de costas e concordante do RXC (RD 

876/2014, do 10 de outubro). 

3. Non procede distinguir limitacións da normativa de costas en función da clasificación

dos terreos como solo rústico, urbano ou de núcleo rural, senón en función da anchura

da zona de servidume de protección (Sección 2a). 

4. Compre precisar que a protección da costa levase a cabo mediante a aplicación

a normativa de costas, POL e LOUG. 

5. O artigo 178 vai referido ao ámbito e non á definición”. 

Incorpórase na Normativa do PXOM as modificacións detalladas na Orde, mantendo aqueles 

aspectos solicitados pola Demarcación de Costas do Estado no seus informes ao Plan Xeral.

O solo urbanizable delimitado residencial S-R12 localízase integramente na zona de 

influencia de costas (primeiros 500 m. dende o límite interior da ribeira do mar) polo que 

haberá de xustificarse o cumprimento do disposto no artigo 30 da LC e 58 do seu RXC 

(límite de edificabilidade e non formación de pantallas arquitectónicas).

Así mesmo, débese incorporar a referencia a estes preceptos nas observacións da ficha 

Incorpórase na ficha de desenvolvemento do sector a referencia solicitada. 

O sector inclúese integramente na zona de influencia de costas, polo que o 
umento que o desenvolva haberá de xustificar o cumprimento do disposto no 

artigo 30 da Lei de Costas e o artigo 58 do seu regulamento. 

rurais localizados nos primeiros 200 m dende a ribeira do mar, que inclúan 

s cara ao mar (Razo da Costa, Arnados, O Igrexario, Sambade e Pedra 

do Sal) acreditarán o cumprimento do artigo 13, en relación co 32.2.e da LOUG.

lla en apartados precedentes, procedeuse a eliminar as parcelas vacantes dos 

núcleos rurais situados nos primeiros 200m desde a ribeira do mar. 
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transitorias. Nomeadamente, compre remitir aos artigos 24 a 26 da LC, así como as DT 

3a e 4a da LC e concordantes do RXC (RD 876/2014, do 10 de outubro). 

erreos abranguidos na zona de influencia (500 m desde o límite interior da ribeira 

do mar) estarase ao disposto no artigo 30 da Lei de costas e concordante do RXC (RD 

en función da clasificación 

dos terreos como solo rústico, urbano ou de núcleo rural, senón en función da anchura 

4. Compre precisar que a protección da costa levase a cabo mediante a aplicación 

Incorpórase na Normativa do PXOM as modificacións detalladas na Orde, mantendo aqueles 

ao Plan Xeral. 

R12 localízase integramente na zona de 

influencia de costas (primeiros 500 m. dende o límite interior da ribeira do mar) polo que 

artigo 30 da LC e 58 do seu RXC 

(límite de edificabilidade e non formación de pantallas arquitectónicas). 

Así mesmo, débese incorporar a referencia a estes preceptos nas observacións da ficha 

O sector inclúese integramente na zona de influencia de costas, polo que o 
umento que o desenvolva haberá de xustificar o cumprimento do disposto no 

rurais localizados nos primeiros 200 m dende a ribeira do mar, que inclúan 

ados, O Igrexario, Sambade e Pedra 

do Sal) acreditarán o cumprimento do artigo 13, en relación co 32.2.e da LOUG. 

lla en apartados precedentes, procedeuse a eliminar as parcelas vacantes dos 
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2. OUTRAS MODIFICACIÓNS 

Neste apartado detállanse as modificacións realizadas no PXOM

detectados, ou a fin de facilitar ou aclarar a interpretación da documentación do Plan Xeral.

 

2.1. CAMBIOS QUE AFECTAN AOS PLANOS

1. Incorporáronse tres vivendas unifamiliais existentes que non aparecían grafiadas na 

Cartografía. Dúas no núcleo de Castrillón (Lema), e outra en Outeiro de Arriba (Rus).
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MODIFICACIÓNS REALIZADAS NO DOCUMENTO 

detállanse as modificacións realizadas no PXOM como consecuencia, ben de erros 

detectados, ou a fin de facilitar ou aclarar a interpretación da documentación do Plan Xeral.

2.1. CAMBIOS QUE AFECTAN AOS PLANOS 

vivendas unifamiliais existentes que non aparecían grafiadas na 

no núcleo de Castrillón (Lema), e outra en Outeiro de Arriba (Rus).
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como consecuencia, ben de erros 

detectados, ou a fin de facilitar ou aclarar a interpretación da documentación do Plan Xeral. 

vivendas unifamiliais existentes que non aparecían grafiadas na 

no núcleo de Castrillón (Lema), e outra en Outeiro de Arriba (Rus). 



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL 

2. Modificouse un camiño no Núcleo de A Cabana (Cances) que aparecía como público e con 

aliñación, a privado. 

 

 

 

3. Corrixiuse a cor da ordenanza de unha parte dunh

Carballo (rúa Ameneiros), que aparecía con ordenanza 1.2 e debía aparecer con ordenanza 

2. 
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Modificouse un camiño no Núcleo de A Cabana (Cances) que aparecía como público e con 

 

Corrixiuse a cor da ordenanza de unha parte dunha mazá ao Sueste do núcleo urbano de 

Carballo (rúa Ameneiros), que aparecía con ordenanza 1.2 e debía aparecer con ordenanza 
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Modificouse un camiño no Núcleo de A Cabana (Cances) que aparecía como público e con 

a mazá ao Sueste do núcleo urbano de 

Carballo (rúa Ameneiros), que aparecía con ordenanza 1.2 e debía aparecer con ordenanza 
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4. No plano de edificacións Fora de Ordenación do Anexo 4 da memoria, eliminouse unha 

edificación que por erro aparecía como 

 

 

 

5. No Núcleo de Cances Grande (Cances) axustouse, nunha das bolsas, a liña de cambio de 

ordenanza, de solo de Núcleo Rural Común a Histórico Tradicional, ao parcelario.

 

 

  

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

No plano de edificacións Fora de Ordenación do Anexo 4 da memoria, eliminouse unha 

edificación que por erro aparecía como Fora de Ordenación. 

 

No Núcleo de Cances Grande (Cances) axustouse, nunha das bolsas, a liña de cambio de 

ordenanza, de solo de Núcleo Rural Común a Histórico Tradicional, ao parcelario.
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No plano de edificacións Fora de Ordenación do Anexo 4 da memoria, eliminouse unha 

No Núcleo de Cances Grande (Cances) axustouse, nunha das bolsas, a liña de cambio de 

ordenanza, de solo de Núcleo Rural Común a Histórico Tradicional, ao parcelario. 
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6. Adaptouse a delimitación dos núcleos de A Piña (Sofán) e 

Municipal Oficial, diferente ao que aparecía no documento anterior.

 

 

 

7. Incorporouse no tomo II, o plano de “Clasificación do solo. Planeamento de Concellos 

Limítrofes”, que non aparecía na anterior entrega.

 

8. Modificase un equipamento nun núcleo rural a petición do Concello.

núcleo de A Igrexa, modificase a localización dun equipamento de uso aparcamiento 

adquirido recentemente polo Concello.
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Adaptouse a delimitación dos núcleos de A Piña (Sofán) e Cadaval (Vilela), ao Límite 

Municipal Oficial, diferente ao que aparecía no documento anterior. 

 

Incorporouse no tomo II, o plano de “Clasificación do solo. Planeamento de Concellos 

Limítrofes”, que non aparecía na anterior entrega. 

ipamento nun núcleo rural a petición do Concello. Na parroquia de Oza, no 

núcleo de A Igrexa, modificase a localización dun equipamento de uso aparcamiento 

adquirido recentemente polo Concello. 
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Cadaval (Vilela), ao Límite 

Incorporouse no tomo II, o plano de “Clasificación do solo. Planeamento de Concellos 

Na parroquia de Oza, no 

núcleo de A Igrexa, modificase a localización dun equipamento de uso aparcamiento 
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9. Rúa Esquío 

Corríxese un erro na aliñación proposta, de xe

fondo máximo edificable 

Na actual entrega: 

Na entrega anterior: 
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Corríxese un erro na aliñación proposta, de xeito que se achega a aliñación

 da mazá. 
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aliñación ata a líña de 
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2.2. CAMBIOS QUE AFECTAN 

 

1. Na Normativa, modificouse a Ordenanza 3 (zona terciaria), no sentido de elim

que a fachada da edificación coincida coa aliñación, por coherencia cunha modificación 

puntual das normas subsidiarias xa tramitada polo Concello. Tamén definiuse un concepto 

que estaba nos planos pero que non tiña reflexo na normativa, a 

regular” nos núcleos rurais.

 

2. Dado que pola Orde houbo de modificarse o cálculo das dotacións urbanísticas de todos os 

desenvolvementos xa que anteriormente só dotábase a edificabilidade residencial, e agora 

dótase a totalidade da edificabilidade prevista, e tendo en conta que existían solos urbanos 

non consolidados para edificación en altura cun alto porcentaxe de uso terciario que obrigaba 

a dispoñelo nas plantas altas da edificación (non habitual e sen ningunha demanda en 

Carballo) herdados da aplicación la Lei de solo de Galicia de 1997 da limitación dos 8.250 m2 

de edificabilidade residencial por Ha, e que dificultaba a súa materialización, se reparten 

novamente os usos de forma adecuada con porcentaxes de usos axeitados as nece

do mercado, polo que se recalculan de novo os aproveitamentos e corrixen erros de calculo 

detectados no documento.

 

3. Modifícase e actualízase a cuantía da edificabilidade destinada a reserva de vivenda de 

protección oficial, incorporando os novos so

mantendo os criterios do anterior documento.

 

4. No estudio económico do documento do PXOM faltaba por incluír Sistemas Locais de 

Equipamento e de Espazo Libre a obter polo Concello, polo que se incorporan neste 

momento. Así mesmo incorpóranse ao mesmo as modificacións derivadas da Orde, en canto 

as novas actuacións illadas de urbanización e os novos desenrolos.
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CAMBIOS QUE AFECTAN Á DOCUMENTACIÓN ESCRITA DO PXOM 

Na Normativa, modificouse a Ordenanza 3 (zona terciaria), no sentido de elim

que a fachada da edificación coincida coa aliñación, por coherencia cunha modificación 

puntual das normas subsidiarias xa tramitada polo Concello. Tamén definiuse un concepto 

que estaba nos planos pero que non tiña reflexo na normativa, a definición de “aliñación 

regular” nos núcleos rurais. 

Dado que pola Orde houbo de modificarse o cálculo das dotacións urbanísticas de todos os 

desenvolvementos xa que anteriormente só dotábase a edificabilidade residencial, e agora 

edificabilidade prevista, e tendo en conta que existían solos urbanos 

non consolidados para edificación en altura cun alto porcentaxe de uso terciario que obrigaba 

a dispoñelo nas plantas altas da edificación (non habitual e sen ningunha demanda en 

o) herdados da aplicación la Lei de solo de Galicia de 1997 da limitación dos 8.250 m2 

de edificabilidade residencial por Ha, e que dificultaba a súa materialización, se reparten 

novamente os usos de forma adecuada con porcentaxes de usos axeitados as nece

do mercado, polo que se recalculan de novo os aproveitamentos e corrixen erros de calculo 

detectados no documento. 

Modifícase e actualízase a cuantía da edificabilidade destinada a reserva de vivenda de 

protección oficial, incorporando os novos solos a desenvolver neste documento aínda que 

mantendo os criterios do anterior documento. 

No estudio económico do documento do PXOM faltaba por incluír Sistemas Locais de 

Equipamento e de Espazo Libre a obter polo Concello, polo que se incorporan neste 

ento. Así mesmo incorpóranse ao mesmo as modificacións derivadas da Orde, en canto 

as novas actuacións illadas de urbanización e os novos desenrolos. 
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Na Normativa, modificouse a Ordenanza 3 (zona terciaria), no sentido de eliminar a obriga de 

que a fachada da edificación coincida coa aliñación, por coherencia cunha modificación 

puntual das normas subsidiarias xa tramitada polo Concello. Tamén definiuse un concepto 

definición de “aliñación 

Dado que pola Orde houbo de modificarse o cálculo das dotacións urbanísticas de todos os 

desenvolvementos xa que anteriormente só dotábase a edificabilidade residencial, e agora 

edificabilidade prevista, e tendo en conta que existían solos urbanos 

non consolidados para edificación en altura cun alto porcentaxe de uso terciario que obrigaba 

a dispoñelo nas plantas altas da edificación (non habitual e sen ningunha demanda en 

o) herdados da aplicación la Lei de solo de Galicia de 1997 da limitación dos 8.250 m2 

de edificabilidade residencial por Ha, e que dificultaba a súa materialización, se reparten 

novamente os usos de forma adecuada con porcentaxes de usos axeitados as necesidades 

do mercado, polo que se recalculan de novo os aproveitamentos e corrixen erros de calculo 

Modifícase e actualízase a cuantía da edificabilidade destinada a reserva de vivenda de 

los a desenvolver neste documento aínda que 

No estudio económico do documento do PXOM faltaba por incluír Sistemas Locais de 

Equipamento e de Espazo Libre a obter polo Concello, polo que se incorporan neste 

ento. Así mesmo incorpóranse ao mesmo as modificacións derivadas da Orde, en canto 
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ANEXO I. Informe favorable de Augas de Galicia de data 7-9-2015

















PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

ANEXO VIII

ANEXO II. Convenio entre propietarios privados e o Concello

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FIN SE OBXECTIVOS

ANEXO VIII

ANEXO II. Convenio entre propietarios privados e o Concello
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ANEXO II. Convenio entre propietarios privados e o Concello
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