INFORME TÉCNICO
Cumprindo coa providencia da Alcaldía de Arzúa, en relación á emisión de informe
técnico sobre a MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL, NO NÚCLEO DA IGREXA–SAN SALVADOR, unha vez analizada a
documentación elaborada por Estudio Técnico Gallego en abril de 2018, redáctase o
seguinte informe:
ANTECEDENTES:
O Concello de Arzúa que dispón de Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado
definitivamente segundo Orde de 6 de outubro de 2.008 da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Urbanismo, estando este afectado pola sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia do 15 de maio de 2014, que anula a delimitación de
núcleo rural da Igrexa-Sta. María.
A modificación proxectada afecta unicamente á delimitación dos núcleos rurais contiguos
de San Salvador e A Igrexa, pertencentes á parroquia de Sta. María e ten por obxecto:
1.- Delimitar un novo núcleo de A Igrexa-San Salvador, cunha extensión aprox. de 4.55
Ha como unha unidade. A maior parte da zona sur cunha extensión aprox. de 1.77 Ha,
inclúese dentro de solo de núcleo rural tradicional, quedando a zona norte da nova
delimitación do núcleo como solo de núcleo rural común.
2.- Introducir as alteracións necesarias na ordenanza de solo de Núcleo Rural do Plan
Xeral nos artigos que de seguido se especifican:
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Art. 9.2.2. Clasificación en grados

Grao 1: Solo de Núcleo Rural Tradicional, establecéndose a súa aplicación á parte tradicional do núcleo.
Grao 2: Áreas de expansión, establecéndose a súa aplicación á parte norte ou común do núcleo.

Art. 9.2.6. Condicións da edificación
Para o novo núcleo que se delimita, esteblécense unas condicións particulares que se xustifican da
seguinte maneira:
Analizado o parcelario existente no núcleo de Igrexa-San Salvador observouse que as parcelas existentes
non se axustan ó disposto, de maneira xenérica, na ordenanza de solo de núcleo rural. Tendo en conta esta
cuestión tamén procede modificar a ordenanza de solo e núcleo rural de xeito que se adapte á realidade
desta nova delimitación.
En función da ordenanza modificada calculouse a consolidación edificatoria do núcleo rural.
O cálculo da consolidación edificatoria realízase polo método gráfico de acordo co indicado no artigo 35 do
Decreto 143/2016 polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016 (RSLG).
Para calcular as parcelas edificables procedeuse a realizar as posibles segregacións que se poderían levar a
cabo en función das condicións fixadas no solo de núcleo rural e que son as seguintes:
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- Parcela mínima: 500 m2 (Núcleo rural tradicional), 1000 m2 (área de expansión).

Segundo o PXOM para o resto dos núcleos: 300 m2 e 600 m2.

- Fronte mínima: 12 m (Núcleo rural tradicional), 16 m (área de expansión).

Segundo o PXOM para os resto dos núcleos 12 m. para áreas de expansión e sen regular para o
solo tradicional.
INFORME:
En base á xustificación da proposta de modificación e que en liñas xerais son as
seguintes:
10.1.- Modificación para redelimitar o núcleo rural de A Igrexa – San Salvador
Logo da análise do modelo de asentamento poboacional, e atendendo ós obxectivos plantexados na
presente memoria, o núcleo de A Igrexa -San Salvador queda delimitado como figuran nos planos que
acompañan á presente modificación puntual (os terreos excluídos en relación coa delimitación do
planeamento vixente ou anulado establécense como solo rústico de protección agropecuaria por tratarse de
terreos de concentración parcelaria).
A tal efecto modificaranse os planos de ordenación do termo municipal C-21 e os correspondentes á
delimitación do núcleo rural de A Igrexa – San Salvador.
De acordo co disposto na LSG o núcleo de a Igrexa – San Salvador, na súa franxa sur, considérase
tradicional, e común no resto.
10.2.- Xustificación da delimitación
A delimitación do solo de núcleo tradicional pretende recoller a totalidade das edificacións tradicionais dos
dous ámbitos que se incorporan como A Igrexa-Sansalvador. Así a proposta esténdese todo ó longo do
camiño que une a igrexa de Santa María coa capela de San Salvador, estrutura perfectamente identificable
na fotografía aérea de 1956.
Dentro desta delimitación inclúense, ademais da igrexa e capela, a reitoral, unha vivenda tradicional a
medio camiño entre as dúas edificacións relixiosas e dúas vivendas tradicionais no extremo oeste. Este
perímetro, conformado por edificacións tradicionais leva aparellada a inclusión de dúas vivendas novas co
que a delimitación final confórmase con catro vivendas tradicionais, unha capela e unha igrexa parroquial,
ambas tamén tradicionais, e dúas vivendas novas. Tamén se inclúen varias edificacións, tanto tradicionais
como novas, destinadas a usos agrícolas.
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Delimítase tamén un ámbito de núcleo común que pretende recoller as vivendas que xa existían antes da
aprobación do PXOM e algunha que se executou ó amparo deste, dentro da delimitación anulada.
Segundo o expresado no artigo 23.3. da Lei 2/2016 a delimitación do núcleo común deberá facerse en
función das previsións de crecemento que o plan xeral estableza para o núcleo e tendo en conta que o
ámbito delimitado deberá presentar un grao de consolidación pola edificación, de acordo coa ordenación
urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
No apartado correspondente da presente modificación puntual analizouse a demografía do asentamento da
Igrexa-San Salvador, concluíndo que a súa poboación nos últimos anos experimentou un crecemento
significativo a razón de un habitante cada dous anos. Traducido a pocentaxe o núcleo experimentou un
crecemento do 30% entre os anos 2009 e 2018. Este feito resulta especialmente relevante nun contorno
eminentemente rural marcado polo feito da perda xeralizada de poboación e constitúe un aval de cara a
xustificar a necesidade de delimitación do ámbito de solo de núcleo rural común.
O PXOM prevé un período de vixencia de 20 anos para as súas determinacións. Extrapolando a porcentaxe
de crecemento ó período de vixencia fixado polo PXOM obtemos unhas necesidades de crecemento do 60%
da poboación actual. Considerando unha proporción de ocupación de vivenda similar á existente, pódese
concluír unha consolidación mínima de arredor da diferenza, é dicir o 40%.
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Por último tamén é necesario lembrar que durante o período de vixencia da delimitación deste núcleo, entre
a aprobación definitiva do PXOM e a firmeza da sentenza da súa anulación, leváronse a cabo edificacións,
como a vivenda situada na parcela con referencia catastral 15006A514016820000DE, que deberían ser tidas
en conta na delimitación do solo de núcleo rural de cara a non xerar un baleiro legal situándoa en solo
rústico e polo tanto en situación de fóra de ordenación.
Con estas premisas levouse a cabo unha delimitación que cumpre coa consolidación edificatoria fixada
legalmente (segundo o método de cálculo gráfico), que responde ás expectativas de crecemento
anteriormente indicadas (arredor do 60%), que recolle as redes de servizos realizadas en desenvolvemento
do PXOM, e que inclúe algunha vivenda executada con amaño á delimitación que posteriormente foi
anulada por causas alleas á propia construción (a sentenza baséase na existencia dun erro numérico).
Así a delimitación esténdese ó longo das pistas que parten cara ó norte dende o camiño tradicional que une
a igrexa e a capela, e remátase ó longo do vial que une as referidas pistas e que conta coa totalidade dos
servizos urbanísticos. Dentro desta delimitación inclúense 7 vivendas novas e posibilidade de executar ata
un total de 14 máis.

Entendemos que para a delimitación deste núcleo preténdense recoller todas as edificacións
tradicionais dos dous ámbitos, asemade pretende recoller as vivendas existentes antes da
aprobación do PXOM e mesmo alguna vivenda que foi executada ao amparo do PXOM dentro da
delimitación anulada.
Analízase igualmente a demografía chegándose á conclusión de que nos últimos anos a
poboación experimentou un crecemento significativo dun 30% entre os anos 2009 e 2018.
Considérase importante que a delimitación esténdese ó longo das pistas que parten cara o norte
dende o camiño tradicional que une a igrexa e a capela, rematándose ó longo do vial que une as
referidas pistas e que conta coa totalidade dos servizos urbanísticos.
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ALTERNATIVAS FORMULADAS PARA A DELIMITACIÓN
Durante o período de exposición ó público do documento ambiental estratéxico formuláronse 3
alternativas viables:
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Alternativa 0:
Non executar a sentenza xudicial e deixar o PXOM como foi aprobado inicialmente.
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Alternativa 1:
Modificación puntual incluíndo unicamente as construcións que se atopan cara o sur, tendo en
conta a delimitación das NN.SS.
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Alternativa 2:
Modificación puntual incluíndo a totalidade de vivendas que quedarían fora da delimitación do
solo de núcleo por sentenza xudicial, buscando un equilibrio entre os núcleos de A Igrexa e San
Salvador.

A alternativa 0 non se considera viable pois supón non executar a sentenza xudicial.
As alternativas 1 a 2 parten de solucionar os problemas desas vivendas que, non sendo ilegais, e
conformando unha estrutura de asentamento propia, van quedar fóra de ordenación e das
delimitacións de solo de núcleo rural vixentes.
A alternativa “1” prevé a delimitación dun asentamento que non recolle a totalidade das
vivendas existentes, limitándose ás localizadas ao sur do mesmo, nas contornas do conxunto
parroquial e a capela de San Salvador. Polo contraio a alternativa “2” plantexa un crecemento
que inclúa a totalidade das vivendas existentes, atendendo ó exposto nas Directrices e
Ordenación do Territorio e buscando un equilibrio entre os núcleos da Igrexa e San Salvador e
darlle continuidade á trama edificada.
Polo que respecta á análise de variables pode concluírse que as dúas alternativas teñen as
mesmas afeccións sobre consumo de auga, verquidos, residuos sólidos urbanos, contaminación
atmosférica por aumento do tráfico, contaminación lumínica, consumo de enerxía e aumento dos
niveis sonoros ambientais por aumento de tráfico.
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Tendo en conta a nula afección sobre as variables analizadas, e que a alternativa “2” é a que
garante unha mellora adaptación á lexislación vixente, a que presenta unha mellor adaptación ás
necesidades de crecemento do núcleo e a que presenta unha maior rendibilidade social dos
servizos executados en desenvolvemento do PXOM, óptase por ésta para a redacción da
modificación puntual en tramitación.
DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS DA MODIFICACIÓN
A presente modificación puntual levará aparellado a diminución da superficie delimitada de solo
de núcleo rural. Esta diminución suporá a redución do número de vivendas que se poden
executar neste núcleo.
Superficies planeamento vixente
71.975 m2
Superficies tras a modificación
45.504 m2
Como se pode apreciar coa presente modificación puntual prodúcese unha diminución de 26.471
m2 de superficie delimitada, que repercute na edificabilidade residencial, co que non se considera
necesario prever un aumento de dotacións ou reforzo das infraestruturas previstas no PXOM.
EN RELACIÓN AOS INFORMES SECTORIAIS INCORPÓRANSE AO EXPTE. AS SEGUINTES
XUSTIFICACIÓNS:
Con data do 7 de Agosto de 2018 achégase a Resolución da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, pola que se formula o informe ambiental estratéxico da
Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal no núcleo rural da Igrexa – San
Salvador, no Concello de Arzúa. O informe ambiental conclúe que non procede someter a
modificación puntual ó procedemento de avaliación ambiental ordinaria
Tralo período de consultas e exposición pública recíbense os seguintes informes procedentes dos
seguintes organismos: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Instituto de
Estudos do Territorio e Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
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• Informes recabados
Trala análise realizada segundo os criterios do anexo V da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de
avaliación ambiental, proponse non someter ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica ordinaria a Modificación Puntual do PXOM de Arzúa, no núcleo rural da Igrexa -San
Salvador, ao considerar que non se producirán efectos significativos no ambiente. Non en tanto,
para favorecer a sustentabilidade da proposta, establécense as seguintes determinacións:
- Revisarase a delimitación na zona norte do núcleo, procurando evitar a ocupación de parcelas
vacantes con uso agrario, de xeito que se preserve a súa funcionalidade e a inserción do núcleo
tradicional nun contexto rural.
- Atenderase ás consideracións realizadas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural respecto á
consideración da zona de respecto do Camiño de Santiago Francés e outros posibles bens de
interese patrimonial. Así mesmo incorpórase una ordenanza específica para o núcleo rural
tradicional e outros aspectos normativos para a preservación do patrimonio.
• Determinacións dos informes emitidos
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Tralo período de consultas e exposición pública recábanse os seguintes informes procedentes da
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Instituto de Estudos do Territorio e
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Puntualiza que a Modificación Puntual deberá ter en conta o seguinte:
- Cómpre incluír a xustificación do grado de consolidación dos núcleos, e puntualiza algúns
contidos que deben incluirse na documentación, así como cuestións respecto ao procedemento
de aprobación da Modificación.
A tal efecto inclúese xustificación no epígrafe 10.2 da presente memoria.
Instituto de Estudos do Territorio
- Considera que a Modificación non provocará un impacto paisaxístico significativo, pero deberá
procurarse un correcto balance entre o grao de ocupación e as necesidades de expansión do
núcleo.
Tal e como se expresou no epígrafe 6.16. Demografía o incremento que experimentou o núcleo de
A Igrexa-San Salvador nos últimos vinte anos fai entrever unha necesidade real de expansión do
núcleo, toda vez que a delimitación proposta é menor á establecida no PXOM vixente,
establecendo un mellor balance entre o grao de ocupación e as necesidades de expansión do
núcleo. A tal efecto xustifícase suficientemente a delimitación no apartado 10.2 da memoria.
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Establece as seguintes medidas protectoras e correctoras:
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- Elaboración dun catálogo propio da MP no que se inclúan as fichas dos bens xa recollidos no
catálogo do PXOM que afecten ó ámbito; o Camiño de Santiago Francés; e valorarase a inclusión
da Cruz de San Salvador e un hórreo.
Achéganse as fichas dos elementos catalogados xa incluídos no PXOM, e aqueles novos,
axustando o contido ás esixencias da normativa vixente.
- Formalización dunha ordenanza específica para o ámbito do núcleo rural tradicional de cara á
conservación dos seus elementos.
Engádense na normativa, preceptos referidos á prioridade de rehabilitación, aliñacións existentes,
criterios específicos de intervención nos contornos de protección establecidos no artigo 46 da
LPCG e á conservación daqueles elementos característicos da tipoloxía do lugar en base ó punto
6.13. do borrador, para o núcleo obxecto da Modificación Puntual, A Igrexa-San Salvador.
- Incorporación dun apartado específico para o patrimonio cultural na normativa.
Non se considera obxecto da presente modificación puntual a inclusión na normativa.
CONCLUSIÓN:
Unha vez analizado a xustificación da proposta para a delimitación do núcleo ó igual que
as determinacións dos informes sectoriais emitidos para a alternativa 2, referida á
modificación puntual incluíndo a totalidade das vivendas que quedarían fora da
delimitación do solo de núcleo por sentenza xudicial, buscando un equilibrio entre os
núcleos de A Igrexa e San Salvador, entendemos que unha parte das propostas e
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requerimentos recollidos nos informes sectoriais son consideradas no documento e
quedando en parte xustificadas polo redactor da Modificación Puntual.
Entedemos igualmente que a Alternativa 1, referida á modificación puntual incluíndo
únicamente as construcións que se atopan cara o sur, tendo en conta a delimitación das
NN.SS., corresponde cunha alternativa menos expansiva, coa particularidade de que non
inclúe todas aquelas vivendas que quedaron fora de ordenación por sentenza xudicial,
calificando a zona sur do ámbito maioritariamente como solo de núcleo rural tradicional, e
o resto como solo de núcleo rural común.
Segundo a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, que considera para
a Alternativa 2 xustificadas as razóns de interese público para proceder á modificación do
planeamento xeral e mesmo á identificación do asentamento tradicional que serve de
base á proposta.
Non entanto, non estima xustificada a inclusíon dos terreos ao norte da delimitación,
dado que inclúe parcelas vacantes máis aló do perímetro edificado sen achegar
previsións de crecemento que o xustifiquen, e da lugar a una delimitación forzada para
englobar dentro do núcleo terreos alleos a él. Especifica que dita zona está conformada
por terreos que foron obxecto dun proceso de concentración parcelaria nos que só
existen tres edificacións.
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Debemos de indicar neste sentido que a alternativa 2, aínda que a configuración do
núcleo sexa máis expansiva que a alternativa 1, ésta presenta unha mellor adaptación ás
necesidades de crecemento do núcleo e mesmo é a que presenta unha maior
rendibilidade social dos servizos executados en desenvolvemento do PXOM.
Segundo o exposto anteriormente, entendemos que a alternativa 2 podería admitir una
serie de vantaxes que presenta a alternativa 1, co fin de dar cumprimento as
especificacións dos informes sectoriais.
Co fin de reducir una parte da superficie incorporada de solo agrícola mantendo a
superficie total do ámbito que inclúe todas as vivendas existentes, segundo o informe de
Informe Técnico Modificación Puntual Plan Xeral “delimitación núcleo rural Igrexa-San Salvador”

Páx. 9

calidade ambiental, entendemos a posibilidade de limitación do fondo previsto (duns
40/45 m. dende o eixo do viario) para as parcelas catastrais nº: 2006,304 e 2014.
Entendemos igualmente a posibilidade de incorporar parte das parcelas 266, 267 e 273 e
as superficies restantes das parcelas 272 e 042 que parecen formar parte da estrutura
do núcleo (segundo criterio do redactor), se ben as parcelas 266 e 267 xa teñen
edificación de carácter auxiliar.
Algunhas destas vantaxes que presenta a alternativa 1 ben poden ser recollidas para a
alternativa 2, mantendo a superficie total apróximada do ámbito que ascende a 45.504
m2, en relación aos 71.975 m2 correspondentes ao planemanteo vixente.
O presente informe, que consta de 10 páxinas numeradas, contén a opinión do asinante
con arreglo ó seu leal saber e entender, opinión que gustosamente somete a calquera
outra mellor fundada.

En Arzúa, a 27 de xullo 2.020
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O arquitecto técnico municipal

Asdo: luis fole barrio
Servizos Técnicos Urbanísticos Municipais
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