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- 11. INFORME DE ALEGACIÓNS NO SOLO URBANO E NO SEU ENTORNO. 

APROBACIÓN INICIAL. 

 

- 12. CORRECCIÓN INFORME DE ALEGACIÓNS NO SOLO URBANO E NO SEU 

ENTORNO. ORDE 18/07/2007. 

 

- 13. CONTESTACIÓN ALEGACIÓNS TRA-LAS CORRECCIÓNS NO DOCUMENTO 

MOTIVADAS POLA “ORDE DO CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 

INFRAESTRUTURAS DO 02/06/2009 SOBRE A APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN 

XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE LAXE (A CORUÑA)”. ASÍ 

COMO POLO ACORDO PLENARIO DE 26 DE XUÑO DE 2.008. 
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- 13. CONTESTACIÓN ALEGACIÓNS TRA-LAS CORRECCIÓNS NO DOCUMENTO 

MOTIVADAS POLA “ORDE DO CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 

INFRAESTRUTURAS DO 02/06/2009 SOBRE A APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN 

XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE LAXE (A CORUÑA)”. ASÍ 

COMO POLO ACORDO PLENARIO DE 26 DE XUÑO DE 2.008. 

 

 



CONTESTACIÓN ALEGACIÓNS TRA-LAS CORRECCIÓNS NO 

DOCUMENTO MOTIVADAS POLA “ORDE DO CONSELLEIRO DE MEDIO 

AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS DO 02/06/2009 SOBRE A 

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

DO CONCELLO DE LAXE (A CORUÑA)”. ASÍ COMO POLO ACORDO 

PLENARIO DE 26 DE XUÑO DE 2.008. 

SOLO URBANO E O SEU ENTORNO 

Alega
ción 
nº 

Alegante Petición 
Proposta contestac. Ap Provis / 
Ap Def O 18/07/20007 

Proposta contestac ap def (O 02/06/2009/pleno 
26/06/2008) 

ORDENANZA Z2 

2870 Ernesto Manuel Lema Toja 
Quinteiro M03 permitir B+3P en rúa 
Besugueira e B+2P na zona posterior 

Desestimar 
Desestimar. Mantense B+2P no fronte á rúa 
Besugueira e B+1P na zona posterior 

2946 José Bello Taboada Mellorar as condicións de edificación  Estimar parcialmente  
Desestimar .Mantense a altura de B+2P no fronte á rúa 
Isidro Parga Pondal cun fondo edificatorio de 15 metros 

3063 Evaristo Lema Mouzo Eliminar  a previsión de espazo libre priv Estimar parcialmente 
Desestimar. Mantense a altura de B+2P no fronte á rúa 
Isidro Parga Pondal cun fondo edificatorio de 15 metros 

SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO ND-1 

2309 Manuel Pérez Pazos Inclusión en solo urbano Z-1 
Denegar mantendo as parcelas 
no ámbito de solo urbanizable 

Denegar, clasificar os terreos coma solo rústico de 
protección agrícola. 

2451 Mª Alsina Andrea Muñiz Inclusión en solo urbano  
Denegar mantendo as parcelas 
no ámbito de solo urbanizable 

Denegar, clasificar os terreos coma solo rústico de 
protección agrícola. 

2496 Consuelo Pérez Costa 
Clasificar como solo rústico de 
protección agropecuaria 

Denegar mantendo as parcelas 
no ámbito de solo urbanizable 

Aceptar, clasificar os terreos coma solo rústico de 
protección agrícola. 

2555 Evaristo Pérez Pazos Inclusión en solo urbano 
Denegar a alegación, a parcela 
quedará clasificada como solo 
urbanizable de non delimitado. 

Denegar, clasificar os terreos coma solo rústico de 
protección agrícola. 

2944 Mª Alsina Andrea Muñiz Inclusión en solo urbano  
Denegar mantendo as parcelas 
no ámbito de solo urbanizable 

Denegar, clasificar os terreos coma solo rústico de 
protección agrícola. 

2948 Gerardo fernández Silva 
Do ámbito de solo urbanizable, 
mantendo a clasificación anterior de 
solo rústico 

Denegar mantendo as parcelas 
no ámbito de solo urbanizable 

Aceptar, clasificar os terreos coma solo rústico de 
protección agrícola. 

3042 Florinda Añón Vázquez 
Inclusión da totalidade da parcela en 
solo urbano Z1 

Estimar parcialmente, 
mantendo como solo urbano Z1 
a parte con fronte á rúa 
existente. Manter a parte 
posterior dentro do solo uble. 

Estimar parcialmente, mantendo como solo urbano Z1 
a parte con fronte á rúa existente. Clasificar a parte 
posterior coma solo rústico de protección agrícola. 

3082 Salvador Vázquez Gándara 
Inclusión dunha parcela dentro do 
urbanizable. 

Denegar, manter como solo 
rústico de protección de augas, 
coa calificación de S.XERAL de 
espacios libres adscrito ao solo 
urbanizable 

Denegar. manter como solo rústico de protección de 
augas, sen considerar como sistema xeral de espacios 
libres adscritos ao s. Uble., xa que este eliminouse. 

3096 José García Lema 
Clasificar como solo urbanos uns 
terreos e manter a clasificación de solo 
urbanizable ata o río. 

Denegar. Mantense a 
clasificación como solo 
urbanizable dunha parte e a de 
rústico da zona próxima ó río 
adscribindo esta parte como 
sistema xeral de espacios libres 
ao urbanizable 

Denegar. Os terreos situados na zona de policía de 
cauces se clasifican como solo rústico de protección 
das augas e o resto como solo urbanizable de 
protección agropecuaria. 

TOTAL DE ALEGACIONES MODIFICADAS 12 



 ORDENANZA Z2 

ALEGACIÓN Nº: 2870               Ernesto Manuel Lema Toja 

 

Proposta de resolución:  

Desestimar a alegación. Mantense unha altura equivalente a planta baixa e dúas plantas altas 
no fronte á rúa Besugueira e planta baixa e unha planta alta na zona posterior fronte ao porto. 

Motivo: 

Acordo plenario de vinte e seis de xuño de dous mil oito. 

 

ALEGACIÓN Nº: 2946              José Bello Taboada 

Proposta de resolución:  

Desestimar .Mantense a altura de planta baixa e dous plantas altas no fronte á rúa Isidro Parga 
Pondal cun fondo edificatorio de 15 metros 

Motivo: 

Acordo plenario de vinte e seis de xuño de dous mil oito. 

 

ALEGACIÓN Nº: 3063                   Evaristo Lema Mouzo. 

Proposta de resolución:  

Desestimar .Mantense a altura de planta baixa e dous plantas altas no fronte á rúa Isidro Parga 

Pondal cun fondo edificatorio de 15 metros 

Motivo: 

Acordo plenario de vinte e seis de xuño de dous mil oito. 

 



SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO ND-1. 

 

ALEGACIÓN Nº: 2309                    Manuel Pérez Pazos 

Proposta de resolución:  

Desestimar a alegación, clasificando os terreos como solo rústico de protección agropecuaria. 

Motivo: 

Apartado II.2. da Orde de 02/06/2009: “Continúa a clasificarse, sen xustificación, como solo 

urbanizable o ámbito denominado anteriormente D-4 (ND-1 no documento aprobado polo pleno 

de 26 de xuño de 2.008), do que se sinalaba o seu carácter de terreos de valor agrario para os 

que a súa clasificación debe ser a de solo rústico de protección agropecuaria de acordo co 

artigo 32.2. da LOUG. 

 

ALEGACIÓN Nº: 2451                         Mª Alsina Andrea Muñiz 

Proposta de resolución:  

Desestimar a alegación, clasificando os terreos como solo rústico de protección agropecuaria. 

Motivo: 

Apartado II.2. da Orde de 02/06/2009: “Continúa a clasificarse, sen xustificación, como solo 

urbanizable o ámbito denominado anteriormente D-4 (ND-1 no documento aprobado polo pleno 

de 26 de xuño de 2.008), do que se sinalaba o seu carácter de terreos de valor agrario para os 

que a súa clasificación debe ser a de solo rústico de protección agropecuaria de acordo co 

artigo 32.2. da LOUG. 

 

ALEGACIÓN Nº: 2496                 Consuelo Pérez Costa 

Proposta de resolución:  

Estimar a alegación, clasificando os terreos como solo rústico de protección agropecuaria. 

 



Motivo: 

Apartado II.2. da Orde de 02/06/2009: “Continúa a clasificarse, sen xustificación, como solo 

urbanizable o ámbito denominado anteriormente D-4 (ND-1 no documento aprobado polo pleno 

de 26 de xuño de 2.008), do que se sinalaba o seu carácter de terreos de valor agrario para os 

que a súa clasificación debe ser a de solo rústico de protección agropecuaria de acordo co 

artigo 32.2. da LOUG. 

 

ALEGACIÓN Nº: 2555                     Evaristo Pérez Pazos 

Proposta de resolución:  

Desestimar a alegación, clasificando os terreos como solo rústico de protección agropecuaria. 

Motivo: 

Apartado II.2. da Orde de 02/06/2009: “Continúa a clasificarse, sen xustificación, como solo 

urbanizable o ámbito denominado anteriormente D-4 (ND-1 no documento aprobado polo pleno 

de 26 de xuño de 2.008), do que se sinalaba o seu carácter de terreos de valor agrario para os 

que a súa clasificación debe ser a de solo rústico de protección agropecuaria de acordo co 

artigo 32.2. da LOUG. 

 

ALEGACIÓN Nº: 2944               Mª Alsina Andrea Muñiz. 

Proposta de resolución:  

Desestimar a alegación, clasificando os terreos como solo rústico de protección agropecuaria. 

Motivo: 

Apartado II.2. da Orde de 02/06/2009: “Continúa a clasificarse, sen xustificación, como solo 

urbanizable o ámbito denominado anteriormente D-4 (ND-1 no documento aprobado polo pleno 

de 26 de xuño de 2.008), do que se sinalaba o seu carácter de terreos de valor agrario para os 

que a súa clasificación debe ser a de solo rústico de protección agropecuaria de acordo co 

artigo 32.2. da LOUG. 



ALEGACIÓN Nº: 2948               Gerardo Fernández Silva 

Proposta de resolución:  

Estimar a alegación, clasificando os terreos como solo rústico de protección agropecuaria. 

Motivo: 

Apartado II.2. da Orde de 02/06/2009: “Continúa a clasificarse, sen xustificación, como solo 

urbanizable o ámbito denominado anteriormente D-4 (ND-1 no documento aprobado polo pleno 

de 26 de xuño de 2.008), do que se sinalaba o seu carácter de terreos de valor agrario para os 

que a súa clasificación debe ser a de solo rústico de protección agropecuaria de acordo co 

artigo 32.2. da LOUG. 

 

ALEGACIÓN Nº: 3042                  Florinda Añón Vázquez  

Proposta de resolución:  

Estimar parcialmente a alegación, mantendo como solo urbano cualificado como Z1, a parte 

que da fronte á rúa existente. A parte posterior clasifícase como solo rústico de protección 

agropecuaria. 

Motivo: 

Apartado II.2. da Orde de 02/06/2009: “Continúa a clasificarse, sen xustificación, como solo 

urbanizable o ámbito denominado anteriormente D-4 (ND-1 no documento aprobado polo pleno 

de 26 de xuño de 2.008), do que se sinalaba o seu carácter de terreos de valor agrario para os 

que a súa clasificación debe ser a de solo rústico de protección agropecuaria de acordo co 

artigo 32.2. da LOUG. 

 

ALEGACIÓN Nº: 3082                Salvador Vázquez Gándara. 

Proposta de resolución:  

Denegar, mantense a clasificación como solo rústico de protección das augas, xa que se atopa 

dentro da zona de policía de cauces (artº 32.2. d da LOUG). Non se adscribe o solo 

urbanizable inmediato como zona verde de sistema xeral, posto que o solo urbanizable o que 

se adscribía (ND-1) pasa a ser considerado como solo rústico de protección agropecuaria. 



Motivo: 

Apartado II.2. da Orde de 02/06/2009: “Continúa a clasificarse, sen xustificación, como solo 

urbanizable o ámbito denominado anteriormente D-4 (ND-1 no documento aprobado polo pleno 

de 26 de xuño de 2.008), do que se sinalaba o seu carácter de terreos de valor agrario para os 

que a súa clasificación debe ser a de solo rústico de protección agropecuaria de acordo co 

artigo 32.2. da LOUG. 

 

ALEGACIÓN Nº: 3096                  José García Lema. 

Proposta de resolución:  

Denegar. Os terreos situados na zona de policía de cauces do río se clasifican como solo 

rústico de protección das augas e o resto da superficie pasa de solo urbanizable delimitado a 

solo rústico de protección agropecuaria. 

Motivo: 

Apartado II.2. da Orde de 02/06/2009: “Continúa a clasificarse, sen xustificación, como solo 

urbanizable o ámbito denominado anteriormente D-4 (ND-1 no documento aprobado polo pleno 

de 26 de xuño de 2.008), do que se sinalaba o seu carácter de terreos de valor agrario para os 

que a súa clasificación debe ser a de solo rústico de protección agropecuaria de acordo co 

artigo 32.2. da LOUG. 

 

A Coruña xullo de 2.009. 

 

Asdo. O director do equipo redactor 

 

Alfredo Garrote Pazos 






