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I  MEMORIA XUSTIFICATIVA E INFORMATIVA 

 

  

 

01  EQUIPO REDACTOR 

 

O presente documento de planeamento urbanístico redáctase polo Servizo de 

Asistencia Técnica a Municipios (SATM) da Deputación de A Coruña, en colaboración 

con outros facultativos, a solicitude do Concello de Valdoviño. 

 

Integran o equipo multidisciplinar os seguintes profesionais: 

 

- Xosé Francisco Freire Corzo, arquitecto xefe do SATM. 

- Pedro González Pérez, arquitecto técnico e xefe de sección do SATM 

- María Teresa Fernández Lorenzo, arquitecta do SATM 

- Daniel Beiras García-Sabell, arquitecto do SATM 

- Carmen Ruíz Alarcón, arquitecta do SATM 

- Francisco Seco Franco, arquitecto técnico do SATM 

- Isabel Pena Barca, enxeñeira técnica industrial do SATM 

- Daniel Cameselle Caride, delineante do SATM 

 

 

02 MOTIVACIÓN DA DELIMITACIÓN PROPOSTA  

 

 

 02.01 Necesidade ou conveniencia da delimitación dos núcleos 
 

No municipio de Valdoviño están vixentes  as normas subsidiarias de planeamento 

aprobadas definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo por acordo do 

28.10.1993 (NSV/1993). 

Estas normas estabelecen un sistema de asentamentos configurado por tres tipos de 

núcleos:  
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- núcleos urbanos, correspóndese co solo urbano formado polos núcleos principais de 

Valdoviño (1º) e Lavacerido (2º); 

- núcleos rurais principais coma o de Taraza, clasificados coma solo urbano e 

apoiados no viario principal que estrutura o territorio municipal; 

- e os demais núcleos rurais delimitados, clasificados coma solo non urbanizable de 

núcleo rural 

 

Esta estrutura de asentamentos formalízase na seguinte imaxe: 

 

 

Sistema de núcleos de poboación nas NSV/1993 
 

 

Este modelo deixa sen delimitar un importante conxunto de núcleos rurais de pequeno 

tamaño tanto tradicionais como de nova formación, que se estenden por todo o 

conxunto do TM pero con importante profusión de núcleos tradicionais sen delimitar 
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nas áreas interiores das parroquias de Vilaboa, Valdoviño, Vilarrube ou Loira, e con 

menor intensidade no resto do municipio. 

 

A continuación indícanse os núcleos rurais delimitados nas vixentes NSV/1993 en 

listaxe agrupada por parroquias. Son os seguintes: 

 

 

 

 

 

O plan básico autonómico, aprobado o día 26.07.2018 e publicado no DOG do 

27.08.2018 (en adiante PBA/2018) ten entre os seus obxectivos xerais, o de identificar 

os asentamentos de poboación1 existentes. 

 

No modelo de asentamentos definido polo PBA/2018 para o territorio municipal de 

Valdoviño identifícanse 68 novos lugares que nalgúns casos poden corresponderse 

con asentamentos existentes agora identificados e aínda non delimitados no 

planeamento vixente.  

 

  

                                                                        
1 Art. 5 do PBA/2018. 

MEIRÁS LAGO O SEQUEIRO VALDOVIÑO PANTÍN LOIRA VILARRUBE VILABOA

Montefaro O Outeiro O Casal Postamaior San Xiao Lousada Cotelo Os Romeos

Riaña Broño A Costa Santalle O Rodo O Calvario As Torrentes  A Igrexa

Riobo Mosende Os Monetes O Coval Pantín Pazos O Adro Braxe

O Vilar A Bedoxa Trandeiras A Lagoa Donelle Freixeiro Pereiro

Santo André Tuimil A Bergaña Marlena de Arriba A Furada Porto do Cabo

Penas Aviño Marlena de Abaixo Campo

A Carreira de Baixo A Espiñuda Campón Malate

A Carreira A Pena Beceiros

Mirós Lagares

Bacariza

O Boeiro

Soutovello

Basillón

Mourente
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Na seguinte imaxe preséntanse as agrupacións de carácter tradicional detectadas 

inicialmente, durante a fase de recollida de información (cor verde), en relación cos 

elementos patrimoniais existentes e non catalogados polo planeamento municipal (cor 

vermella): 

 

 

 

 

Plano de localización dos núcleos e elementos patrimoniais en estudo (elaboración propia) 
 
 

 

Amósase como exemplo unha das montaxes fotográficas elaboradas para o traballo 

de campo no que se sinalaron as clasificacións vixentes nas NSV/1993 do solo urbano 

(en cor malva) e do solo de núcleo rural (cor vermella) así como posibles novos 

asentamentos (na cor amarela). 
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Esta imaxe obedece á primeira fase do traballo na que se atendeu de forma xeralizada 

ao conxunto de todas as entidades identificadas no modelo do PBA/2018 para o 

conxunto do T.M. 

 

Loxicamente, a súa identificación debía completarse coa análise pormenorizada da 

cartografía e a realidade física existente no territorio, así como, co estabelecemento de 

criterios claros e fundamentados na lexislación urbanística aplicable para a súa 

delimitación e clasificación como solo de núcleo rural, procedemento no que se 

reducirían substancialmente o número de entidades a delimitar, considerando 

unicamente aquelas que realmente poderían acadar a consideración legal de solo de 

núcleo rural. 

 

Así, nunha segunda fase realizouse unha proposta de delimitación atendendo a 

criterios morfolóxicos territoriais e asemade a criterios cuantitativos e dimensionais 

prescindindo daqueles enclaves que non alcanzaban a presentar estrutura de núcleo 

rural. 

 

Posteriormente, nunha terceira fase suprimíronse de forma xeral aqueles 

asentamentos que non cumprían uns parámetros mínimos de consolidación pola 
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edificación e algúns puntuais casos de asentamentos situados en continuidade cos 

núcleos clasificados polas NSV/1993 que polo tanto, podían entenderse coma 

crecemento do solo de núcleo rural xa delimitado. 

 

Estas son as razóns que motivan a redacción deste documento, que se formula co 

obxecto de propoñer a delimitación de 37 entidades singulares existentes que, sendo 

claramente identificables coma núcleos rurais, figuran no nomenclator oficial da Xunta 

de Galicia e están identificadas modelo de asentamentos do PBA/2018 aínda que non 

foron ordenadas nas NSV/1993. 

 

O traballo complétase cunha cuarta fase na que se estudan os diferentes ámbitos de 

cada núcleo rural e se ordenan pormenorizadamente  delimitando as súas zonas 

tradicionais e comúns, definindo as condicións de parcelación os elementos 

patrimoniais a catalogar e a delimitación dos seus contornos de protección. 

 

 

 02.02 Ámbito da delimitación proposta 
 

Por todo o expresado no apartado anterior, o ámbito desta intervención abrangue o 

conxunto do termo municipal de Valdoviño, pero limítase á clasificación de novas 

entidades non recoñecidas anteriormente polo planeamento xeral municipal, evitando 

estabelecer crecementos ou incidir na redelimitación de núcleos existentes, por 

considerar que están xa ordenados e a súa alteración podería afectar ás previsións e 

modelo de crecemento do planeamento vixente.  

 

Con ese limitado obxecto estudouse o conxunto do territorio municipal. Detectáronse 

núcleos de diferentes tipos e tamaños segundo as zonas e parroquias, moitos deles 

tradicionais, que en xeral obedecen a áreas illadas e de crecemento demográfico 

negativo, e algúns de máis recente formación, situados na franxa costeira cunha maior 

presión demográfica. 

 

Na maioría dos casos finalmente delimitados trátase de núcleos rurais tradicionais de 

pequeno tamaño en relación aos xa delimitados no planeamento, que probablemente 
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pola súa escasa entidade e illamento respecto das áreas de maior crecemento 

residencial non foron considerados dentro do modelo territorial formulado nas 

NSV/1993. 

 

Finalmente, como sinala o informe da Dirección Xeral, o axuste da norma urbanística á 

realidade existente pode conceptuarse como de interese público para os efectos da 

formulación desta modificación (artigo 83.1 da LSG). 

 

03 ALCANCE DA DELIMITACIÓN 

 

 

A presente delimitación de solo de núcleo rural no T.M. de Valdoviño introduce 

modificacións nos seguintes documentos das NSV/1993: 

 

- plano nº NR-0 . Gráfico das ampliacións de fotogramas (plano guía das delimitacións 

de núcleos rurais). 1/25 000 

- plano nº O-1A . Clasificación do solo do termo municipal. 1/10 000 

- plano nº O-1B . Clasificación do solo do termo municipal. 1/10 000 

- plano nº O-1C . Clasificación do solo do termo municipal. 1/10 000 

- tomo de memoria e normas urbanísticas . Coa incorporación de fichas de estudo 

do medio rural e novas ordenanzas  

- catálogo municipal . Coa incorporación de novas fichas de bens culturais 

 

 

04 TRAMITACIÓN DA DELIMITACIÓN 

 

 

En xeral, as modificacións do planeamento xeral seguen o mesmo procedemento que 

se establece na LSG/2016 para tramitación e aprobación de planeamento xeral2. Non 

                                                                        
2 Artigo 83.5 da LSG/2016 
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obstante, neste caso trátase dunha modificación que ten por obxecto a delimitación3 

do solo de núcleo rural de acordo cos criterios do artigo 23 da lei, polo que se debe 

tramitar seguindo o procedemento descrito no artigo 78 da LSG/20164; o que simplifica 

a súa formulación respecto ás modificacións que afecten á estrutura territorial, aínda 

que se incorpore notificación individual a todos os titulares catastrais dos terreos 

afectados. 

 

Por tratarse dunha modificación menor do planeamento xeral5, segundo o artigo 46.2.a 

corresponderá realizar unha avaliación ambiental estratéxica simplificada. 

 
05 INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 

 05.01 Identificación dos núcleos 
 

No nomenclator da Xunta de Galicia aparecen, dentro do territorio obxecto de estudo, 

entre outros os seguintes lugares pertencentes a núcleos non delimitados nas 

NSV/1993: 

 

Parroquia: Lugares: Codificación: 

Lago (Santiago) A BOUZA DA CABRA - SOUTULLO LGO 01 

PREITELA  - O PENIDO LGO 02 

VIANSIL LGO 03 

O VILAR LGO 04 

Valdoviño (Santalla) BACORELLE VDV 01 

 A CACHAVEIRA VDV 02 

O CHAMORRO VDV 03 

A COSTEIRA - GONZALVITE VDV 04 

 A MOURELA VDV 05 

O PEREIRO VDV 06 

O PORTODOSO VDV 07 

A ROCHA VDV 08 

                                                                        
3 Artigo 189.3 do RSG/2016 
4 Artigos 190 e 191 do RSG/2016 
5 Artigo 46.2.a da LSG/2016 
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Pantín (Santiago) A RAMALLEIRA PNT 01 

O XESTAL PNT 02 

Vilarrube (San Martiño) O CASTRO - A ESCOLA VLR 01 

AS FERRERÍAS VLR 02 

AS FOLGUEIRAS VLR 03 

LIÑEIRO VLR 04 

O PUNTAL VLR 05 

QUENGO VLR 06 

Loira (San Pedro) CANDAIL LRA 01 

CRECENTE LRA 02 

LOIRAVELLA LRA 03 

OS MARTICES LRA 04 

A RAÑOA LRA 05 

Vilaboa (San Vicente) OS BIDUEIROS VBA 01 

O CAMIÑO GRANDE VBA 02 

O CANEIRO VBA 03 

A CARBEIRA VBA 04 

PENA DO BOI VBA 05 

SAN PEDRO VBA 06 

O SEIXIDAL VBA 07 

A VILAXE VBA 08 

VILELA VBA 09 

Meirás (San Vicente) A CUBETA MEI 01 

O AMEDO MEI 02 

Sequeiro (Santa María) O SEIXIDAL SEQ 01 
 

 
Trátase de 40 lugares identificados e recoñecibles dentro do modelo de asentamentos 

do PBA/2018, algúns deles agrupados a través dos seus crecementos históricos ou 

recentes, formando un total de 37 núcleos rurais separados que se pretenden 

delimitar, clasificar e cualificar neste documento, na maioría dos casos coma solo de 

núcleo rural tradicional por tratarse de núcleos tradicionais e excepcionalmente 

puntuais casos de núcleos de máis recente formación coma solo de núcleo rural 

común. 
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 05.02 Evolución demográfica recente 
 

Estes núcleos están articulados co conxunto do sistema de asentamentos do territorio 

municipal, cuxo peso demográfico relativo dentro dese sistema se sintetiza no seguinte 

mapa de habitantes elaborado por entidades de poboación: 

 

 

 

Analizados os datos estatísticos dos censos municipais desagregados no INE para os 

anos 2000, 2010 e 2018, detéctanse no municipio de Valdoviño tres tendencias 

demográficas moi diferenciadas. Por unha banda a dinámica das parroquias máis 

urbanas da franxa litoral que amosan un importante crecemento liderado pola de 

Valdoviño(+11,65%) e seguido pola parroquia de Lago (+3,96%). Por outra banda está 

a dinámica demográfica das parroquias costeiras máis rurais que presentan unha 

situación de estancamento que presentan crecementos negativos no conxunto do 

territorio parroquial de o Sequeiro (-7,52%), Pantín (-11,75%) ou Vilarrube (-15,89%), 

pero con puxanza sinalada en determinados núcleos sen delimitar nas normas 

vixentes que se pretenden delimitar agora. E, finalmente, as parroquias rurais 

interiores como Loira (-24,09%) e sobre todo Vilaboa (-48,52%) cun decrecemento 

máis marcado e practicamente xeralizado ao conxunto de todos os seus núcleos. 
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A continuación desagréganse os datos por parroquias e núcleos a delimitar, 

remarcando en cor gris as entidades con crecemento negativo ou estancado e 

destacando en cor laranxa as entidades con crecemento demográfico positivo, e con 

maior intensidade aquelas que superan unha porcentaxe positiva do 20%, que poden 

prefigurar os focos ou áreas con maior demanda de crecemento residencial: 

 

Código Entidade 2000 

(habitantes) 

2010 

(habitantes) 

2018 

(habitantes) 

Variación 

(habitantes) 

Crecemento 

(%) 

P LGO 
Parroquia de 

Lago 
1061 1112 1103 42 3,96% 

LGO 01 
A BOUZA DA 

CABRA - 
SOUTULLO 

17 17 13 -4 -23,53% 

LGO 02 
PREITELA  - O 

PENIDO 
2 14 14 12 600,00% 

LGO 03 VIANSIL 7 14 12 5 71,43% 

LGO 04 O VILAR* 103 109 119 16 15,53% 

P VDV 
Parroquia de 

Valdoviño 2035 2329 2272 237 11,65% 

VDV 01 BACORELLE 5 4 3 -2 -40,00% 

VDV 02 A CACHAVEIRA 9 8 7 -2 -22,22% 

VDV 03 O CHAMORRO 29 21 18 -11 -37,93% 

VDV 04 
A COSTEIRA-
GONZALVITE 21 24 21 0 0,00% 

VDV 05 A MOURELA 15 12 4 -11 -73,33% 

VDV 06 O PEREIRO 0 2 6 6 600,00% 

VDV 07 
O 

PORTODOSO 
25 19 15 -10 -40,00% 

VDV 08 A ROCHA 3 5 5 2 66,67% 

P PNT Parroquia de 
Pantín 

630 597 556 -74 -11,75% 

PNT 01 A RAMALLEIRA 26 16 11 -15 -57,69% 

PNT 02 O XESTAL*  18 20 19 1 5,56% 

P VLR 
Parroquia de 

Vilarrube 
384 358 323 -61 -15,89% 

VLR 01 
O CASTRO - A 

ESCOLA 
18 15 11 -7 -38,89% 

VLR 02 AS FERRERÍAS 2 4 4 2 100,00% 

VLR 03 
AS 

FOLGUEIRAS 
5 6 3 -2 -40,00% 

VLR 04 LIÑEIRO 4 3 8 4 100,00% 



 
 SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS  

 

www.dacoruna.gal | SATM | urbVDV2019_009mpxSNRapi 14 
 

VLR 05 O PUNTAL 3 3 4 1 33,33% 

VLR 06 QUENGO 5 3 1 -4 -80,00% 

P LRA 
Parroquia de 

Loira 
303 282 230 -73 -24,09% 

LRA 01 CANDAIL 71 62 55 -16 -22,54% 

LRA 02 CRECENTE 9 4 5 -4 -44,44% 

LRA 03 LOIRAVELLA 13 10 7 -6 -46,15% 

LRA 04 OS MARTICES 15 23 17 2 13,33% 

LRA 05 A RAÑOA 3 2 1 -2 -66,67% 

P VBA 
Parroquia de 

Vilaboa 
338 240 174 -164 -48,52% 

VBA 01 OS BIDUEIROS 14 10 9 -5 -35,71% 

VBA 02 
O CAMIÑO 
GRANDE 

5 3 3 -2 -40,00% 

VBA 03 O CANEIRO 2 2 1 -1 -50,00% 

VBA 04 A CARBEIRA 14 8 8 -6 -42,86% 

VBA 05 PENA DO BOI 27 20 18 -9 -33,33% 

VBA 06 SAN PEDRO 12 9 3 -9 -75,00% 

VBA 07 O SEIXIDAL 12 8 2 -10 -83,33% 

VBA 08 A VILAXE 29 15 6 -23 -79,31% 

VBA 09 VILELA 15 12 9 -6 -40,00% 

P MEI 
Parroquia de 

Meirás 
1334 1366 1303 -31 -2,32% 

MEI 01 
MEI 02 

A CUBETA* 
O AMEDO* 

34 47 42 8 23,53% 

P SEQ   705 698 652 -53 -7,52% 

SEQ 01 O SEIXIDAL 10 21 20 10 100,00% 
 

(*) en xeral manexamos  datos de territorio diseminado, dado que non existen actualmente delimitacións 
para estes núcleos no planeamento e algúns datos teñen agregada a poboación dunha área extensa na 
que se sitúa o núcleo, polo que non serven para censar a poboación precisa de cada núcleo, senón para 
analizar a específica tendencia de crecemento en cada zona dado que se comparan datos uniformes. 
 
 
 05.03 Clasificación e cualificación urbanística 
 

O solo que se pretende delimitar ten actualmente a clasificación de solo non 

urbanizable, segundo as NSV/1993, ao que de acordo co réxime transitorio da 

LSG/2016 se lle aplica o réxime de solo rústico coas categorías establecidas nesa 

mesma lei, que en xeral corresponde ao solo rústico de protección ordinaria, 

exceptuando zonas que sexan obxecto de específicas afeccións sectoriais como a 

policía de leitos fluviais e demais sinaladas no artigo 34 da LSG 2/2016. 
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Como exemplo amósase o plano de ordenación O-1B no que se aprecian algúns dos 

núcleos obxecto deste documento: 

 

 

 

 

 

 05.04 Compatibilidade coas DOT 
 

Conforme o sistema de asentamentos das directrices de ordenación do territorio 

trátase de núcleos rurais, de diferentes morfoloxías, obedecendo aos seguintes tipos 

(que se reflicten individulaizadamente nas fichas do estudo do medio rural): 

 

- Núcleos de estrutura mononuclear:  
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A maioría destes pequenos núcleos detectados son de morfoloxía mononuclear (77%) 

de tipo pouco compacta, laxa ou dispersa; como corresponde a un concello costeiro, 

aínda nas súas áreas máis montañosas. 

 

  

Tipo 2: Mononuclear pouco compacta 

A Rocha  

Tipo 2: Mononuclear pouco compacta 

As Folgueiras 

  

Tipo 3: Mononuclear laxa 

Portodoso 

Tipo 4: Mononuclear dispersa 

Vilela 
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- Núcleos de estrutura polinuclear:  

 

Unha pequena parte dos núcleos obxecto deste documento responden ao tipo 

polinuclear cunha estrutura laxa (4 núcleos). 

 

- Núcleos con crecemento diseminado: 

 

E por último, outra pequena parte dos núcleos responden ao tipo compacto cun 

crecemento diseminado (4 núcleos). 

 

  

Tipo 7: Polinuclear laxa 

A Costeira - Gonzalvite 

Tipo 8: Núcleo compacto con vivendas 

diseminadas 

 

Para estes pequenos núcleos rurais, que non forman parte das centralidades dos 

concellos e as parroquias, as DOT non estabelecen determinacións específicas, mais 

aló dos criterios morfolóxicos descritos e os propios da ordenación urbanística que xa 

se tiveron en conta. 

 

Vistos estes criterios, considérase que a ordenación prevista resulta compatible coas 

directrices de ordenación do territorio. 
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 05.05 Afeccións sectoriais 
 

O ámbito deste documento de planeamento comprende terreos afectados polos 

ámbitos continuos do POL/2011, pola servidume de 100 m de policía de leitos fluviais, 

así como afeccións puntuais por proxectos sectoriais, polo trazado de liñas eléctricas 

de AT ou MT, pola traza de estradas provinciais (DP-5404, DP-5405, DP-2502 e DP-

7603) ou autonómicas (Ac-116 e AC-566) e polos contornos de delimitación e 

protección de diferentes bens de patrimonio cultural, polo que serán perceptivos os 

correspondentes informes sectoriais. 

 

Na seguinte imaxe recóllense as afeccións de plans sectoriais, trazados existentes de 

estradas, de redes eléctricas de MT/AT no termo municipal: 

 

 

 

Ámbitos de proxectos sectoriais no termo municipal de Valdoviño 
 

 

Igualmente, na seguinte imaxe recóllense as afeccións de costas, augas, medio 

ambiente e as concentracións parcelarias existentes: 
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Afeccións de costas, augas, medio ambiente e as concentracións parcelarias 
 

Polo que serán preceptivos os informes das correspondentes administracións 

sectoriais.  

Ademais, como se sinala no informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo: as delimitacións dos núcleos rurais tradicionais do Puntal e As Ferrerías 

encóntranse dentro do ámbito da  zona da servidume de protección do dominio público 

marítimo-terrestre, polo que esta modificación precisará na súa tramitación dos 

informes en materia de costas do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto 

Demográfico (artigos 112 e 117 da Lei 22/1988, de Costas) e da propia Dirección Xeral 

(Decreto 97/2019, de 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da 

Comunidade autónoma de Galicia na zona de servidume de protección do dominio 

público marítimo-terrestre).  

Así mesmo, a modificación puntual deberá ser informada sobre do cumprimento do 

estabelecido no Plan de ordenación do litoral. 

E finalmente, a delimitación dos núcleos rurais de A Bouza da Cabra-Soutullo, Viansil, 

Bacorelle, O Pereiro, A Costeira, O Portodoso, A Rocha, A Ramalleira, O Xestal, As 

Ferrerías, O Caneiro, Os Bidueiros, A Carbeira, A Cubeta, O Amedo e O Seixidal 

atinxen terreos sometidos á protección da lexislación hidráulica, polo que será 

necesario o informe correspondente de Augas de Galicia.  
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Informes que se suman aos xa indicados no comezo deste apartado 05.05. 

 

 05.06 Condicións hidrográficas, naturais e da paisaxe. 
 

Xeografía física, topografía e hidrografía: 

 

O ámbito xeográfico da modificación puntual é a do territorio municipal de Valdoviño, 

se unha vez fixados os núcleos obxecto de estudo, o territorio limítase ao ámbito de 

influencia inmediato deses núcleos. 

 

O territorio municipal está caracterizado por tres paisaxes moi diferenciadas: a dos 

cantís e areais do borde costeiro, a das veigas agrarias centrais e a da montaña 

interior que aparece de forma repentina cunha rápida escalada topográfica pasando 

dun rango de altitudes de 20-60 m na veiga a altitudes de 220-280 m na montaña, en 

escasas distancias, nunha relativamente pequena extensión de 88,22 Km2 que 

conforman o T.M. e con cumios que superan os 300 m de altura sobre o nivel.  

 

Nesas tres paisaxes ten unha importa central a auga: 

 

- No borde litoral a auga forma grandes feitos xeográficos como a lagoa da Frouxeira 

ou a triple desembocadura do río das Mestas e os regos das Ferrerías e Guimil no 

esteiro de Vilarrube.  

 

 
Areal e lagoa da Frouxeira 
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- Na veiga agariaria a través da potente rede hidrográfica e a permanente presenza do 

mar como fondo da paisaxe verde. 

 

 
Presenza do mar no conxunto do territorio municipal 

 

- Na montaña coa posición central do encoro das Forcadas, que recolle o caudal de 7 

regos, entre eles o que lle dá nome, e descarga a súa auga polo rego das Ferrerías.  

 

 
Encoro das Forcadas 

 

A lagoa deste encoro dá fronte a 9 dos núcleos que se van delimitar con este 

documento que se sitúan en altitudes de montaña (arredor dos 200 m) como se pode 

observar no gráfico confeccionado polo Concello que se acompaña a continuación: 
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Mapa de altitudes no termo municipal de Valdoviño (información mpal.) 

 

 
 

Lenda coas altitudes no termo municipal de Valdoviño (información mpal.) 
 

 

Usos actuais do solo: 

 

No ámbito inmediato dos núcleos que se van delimitar predomina o uso agrario, con 

pequenas zonas nas se realizou a concentración parcelaria tempo atrás ,que se poden 

observar no apartado 05.05 deste documento. A parecen os cultivos propios dunha 

climatoloxía caracterizada por cambios suaves de temperatura, solleira, con choivas 

medias e importante influencia do vento e do mar. Polo que un bo aproveitamento da 
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terra fundaméntase neste territorio na boa elección dos cultivos e no uso de 

invernadoiros que aparecen con certa profusión. Exprésanse a continuación 

graficamente os usos existentes nos ámbitos de estudo: 

 

 
Parroquias de Valdoviño e Pantín 
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Parroquia de Meirás e Lago 

 

 

 
Parroquia de Vilarrube 

 

 
Parroquias de Loira e Vilaboa 
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Parroquias de Lago e Valdoviño 

 
 
 
 

Lenda de usos: 

 
 

 
 05.07 Características morfolóxicas dos núcleos e tipoloxías construtivas 
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Como se explicou anteriormente, trátase de núcleos de diferentes morfoloxías  

fundamentalmente con estrutura mononuclear (77%) pouco compacta, laxa ou 

dispersa. e nalgúns casos aparecen núcleos polinucleares de estrutura laxa e núcleos 

compactos con vivendas diseminadas fóra do enclave orixinal, normalmente pola 

evolución relacionada coas vías de comunicación. 

 

No ámbito territorial estudado aparecen diferentes formas de construción tradicional. 

En xeral atopamos construcións tradicionais e valados de pedra formados con 

estruturas murarias continuas de cachotería de pedra, que se identifican nos planos. 

As sebes de pedra continuas son de dúas fábricas, de granito ou de lousa segundo as 

zonas. 

Os muros de granito están formados con pequenos elementos de cachotería granítica 

asentados sobre masa de barro ou en seco formando valados para os prados na 

contorna dalgúns núcleos.  

 

  
Peches de cachotería de granito en A Rocha  

 

  
Peches de cachotería de lousa en Candail 
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Mais a construción maioritaria para os peches neste territorio é de muros de lousa con 

fábrica de cahotería en elementos miúdos e nalgúns casos incorporando chaves de 

maior formato. 

 

  

Peches de cachotería de lousa en Candail 

 

  
Muros de cachotería de lousa en Quengo 

 

  
Muros de cachotería de lousa en Quengo          
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Estes mesmos tipos de fábricas de pedra son os que se detectan na construción de 

elementos adxectivos coma os pozos, os fornos ou os celeiros sobre os que se 

adoitan erguer os hórreos nesta zona. 

 

  
Pozo tradicional de A Rañoa 

 

  
Fornos en Os Bidueiros e Crecente 

 

 

Merecen especial mención os hórreos propios desta zona. Móstranse a continuación 

as imaxes dos diferentes tipos destes hórreos detectados no territorio dos núcleos 

obxecto de delimitación. son tipoloxías que van desde a construción en madeira sobre 

pés de cahote nas veigas das parroquias costeiras a estruturas de fábrica con tramado 

de lousa nas paredes e cubertas de lousa, xeralmente retadas con liñas de tella para 

resolver os encontros, algún deles de especial singularidade e mesmo de planta 

cadrada a catro augas. 
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Hórreos tradicionais de Gonzalvite e Mirós 

 

  
Hórreos tradicionais d'Á Rañoa 

 

  
Hórreos tradicionais d'O Chamorro         
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Hórreos tradicionais do núcleo de San Pedro e a súa contorna         

 

 Por último cómpre sinalar a importancia patrimonial no ámbito destes pequenos 

núcleos de casais illados e casa de labranza, e de conxuntos etnográficos en núcleos 

máis compactos das zonas con altitude como pode ser o do Quengo que se refire a 

continuación. 

 

  
Casas de labranza de Pena do Boi e A Rañoa 

 

  
Conxunto etnográfico do núcleo de Quengo 
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 05.08 Antecedentes de delimitacións anteriores 
 

Non houbo delimitacións anteriores para estes núcleos que por motivos que se 

descoñecen non foron clasificados no planeamento municipal anteriormente. 

 

 05.09 Dotacións existentes e previstas 
 

Nos planos deste documento borrador de planeamento consideráronse todas as 

dotacións dos sistemas de espazos libres, equipamentos e servizos urbanos previstas 

na análise do novo plan xeral municipal que está en fase de redacción, para poder 

contrastar a súa relación cos ámbitos delimitados. 

 

En xeral, trátase de pequenos núcleos rurais, de carácter residencial e coas 

actividades propias do mundo tradicional, nos que non se estableceron espazos 

públicos de carácter local nin se considera necesario ou adecuado prever o seu 

estabelecemento, con base a criterios que obedecen á non alteración do modelo de 

crecemento da ordenación vixente nas NSV/1993 e ao cumprimento das 

determinacións excluíntes 2.4.1 e 2.4.2 das Directrices de Ordenación do Territorio 

(DOT/2011) que estabelecen a prioridade de localizar as dotacións públicas básicas 

nos núcleos cabeceira de parroquia para conquerir unha maior cohesión social no 

medio rural a través do reforzo daquelas centralidades. 

 

Como excepción a este criterio xeral, propónse a dotación de pequenas áreas 

axardinadas de carácter local vencelladas ás actuacións illadas delimitadas para os 

núcleos de O Vilar e O Amedo. 

 

Actuacións illadas de dotacións previstas no solo de núcleo rural delimitado: 

 

Código: Situación: 

AI-LGO 04 O VILAR (LGO 04) 

Parroquia de Santiago de Lago  

Superficie do ámbito delimitado: 1.688 m2 

Sistema Local (SLEL-LGO 04): Xardín público (468 m2) 
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Criterios de ordenación: Completar a vialidade resolvendo a 

conexión entre os dous camiños 

existentes que dan acceso aos terreos do 

núcleo rural. 

Localizar os espazos libres en contacto 

con a esa conexión para cohesionar o 

conxunto do núcleo. 

 

Código: Situación: 

AI-MEI 02 O AMEDO (MEI 02) 

Parroquia de San Vicente de Meirás  

Superficie do ámbito delimitado: 5.870 m2 

Sistema Local (SLEL-MEI 02): Xardín público (1.611 m2) 

Criterios de ordenación: Ampliar a sección dunha vía reforzando a 

estrutura do tecido existente, e localizar 

os espazos libres en contacto con a esa 

vía para cohesionar o conxunto do 

núcleo. 

 

05.10 Catálogo de bens 
 

Elementos ou ámbitos catalogados 

 

Para a elaboración do catálogo, durante a redacción da presente modificación puntual, 

tívose en conta a listaxe de bens inventariados das NSV/1993, os bens identificados 

no modelo territorial  do PBA/2018 e os datos aportados polos servizos municipais 

relativos ao borrador dos traballos de redacción do plan xeral realizados até esta data, 

e se atendeu asemade a todas aquelas construcións de carácter tradicional que teñen 

interese e pola súa calidade arquitectónica poden ser mostra representativa da 

arquitectura tradicional da zona, e sempre que o seu grao de conservación permita a 

súa rehabilitación en coherencia construtiva coa edificación orixinal e de xeito que 

poidan servir como modelo para outras actuacións e para a restauración do conxunto 

do hábitat tradicional nos núcleos rurais. 
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Proteccións estabelecidas e autorizacións 

 

Seguindo os criterios expresados na LG 5/2016, determínanse nas fichas do catálogo 

as proteccións singularizadas que se detallan a escala nos planos de ordenación. 

 

No caso de que se estabeleza un convenio de colaboración entre o concello e a 

Consellaría de Cultura ao amparo do art. 65 da lei de patrimonio cultural (LG 5/2016), 

o concello estará habilitado para autorizar as intervencións que se refiran a bens 

catalogados integrantes do patrimonio arquitectónico e etnolóxico e aos seus 

contornos de protección e zonas de amortecementos, coas excepcións previstas en 

dito art. 65. 

 

No catálogo estabelécense dous tipos de contornos de proteccións: 

 

1. Contorno de protección arqueolóxica: 

 

Recóllense os contornos delimitados para diferentes elementos arqueolóxicos, no 

catálogo aprobado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellaría de 

Cultura e Turismo. 

 

Obras permitidas: 

 

Nos bens de patrimonio arqueolóxico permitiranse, sempre que conten con 

autorización previa da Consellaría de Cultura, segundo os diferentes niveis de 

protección sinalados nas fichas deste catálogo, as determinadas nelas de acordo co 

art. 42 da lei de patrimonio cultural (LG 5/2016). 

 

Nos contornos de protección dos bens de patrimonio arqueolóxico deberán contar con 

autorización previa da Consellaría de Cultura as obras sinaladas no art. 45 da lei de 

patrimonio cultural (LG 5/2016).  
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En todo caso, no relativo aos controis arqueolóxicos estarase ao disposto na LG 

5/2015 e no Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade 

arqueolóxica na comunidade autónoma de Galicia. 

 

2. Contorno de protección arquitectónica e tradicional:  

 

Poderá delimitar, no seu momento, de forma singularizada o contorno de protección 

dos bens de arquitectura relixiosa ou civil para o que se deberá partir do estudo dunha 

zona que abrangue coma mínimo os terreos situados a 100 m dos bens, en función da 

súa relación paisaxística co ben. De forma inicial non se detectaron bens de 

arquitectura civil ou relixiosa sen catalogación no ámbito dos núcleos que se van 

delimitar mediante este documento. 

 

Para os bens de arquitectura tradicional ou etnolóxica tomouse como referencia o 

estudo dunha zona que abrangue coma mínimo os terreos situados a 50 m das 

edificacións principais e 20 m dos hórreos, alpendres, fornos e outros elementos 

puntuais;  singularizados en función da súa relación visual e formal co ben. 

 
Nos bens de patrimonio tradicional ou etnolóxico permitiranse, sempre que conten con 

autorización previa da Consellaría de Cultura, segundo os diferentes niveis de 

protección sinalados nas fichas deste catálogo, as determinadas no art. 42 da lei de 

patrimonio cultural (LG 5/2016). 

 

Nos contornos de protección dos bens de patrimonio tradicional ou etnolóxico, deberán 

contar con autorización previa da Consellaría de Cultura as obras sinaladas no art. 45 

da lei de patrimonio cultural (LG 5/2016). Non precisarán autorización aquelas 

actuacións  enumeradas  no apartado cuarto da  Instrución do 8 de novembro de 2017 

relativa ao trámite de autorizacións en materia de patrimonio cultural nos bens 

inmobles catalogados e declarados de interese cultural, os seus contornos de 

protección e as zonas de amortecemento. 

 

Así mesmo tampouco precisarán autorización as actuacións  recollidas na Instrución  

interpretativa de licenzas directas da LG 1/2019 ( DOG 13.08.2019), nos termos da 
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Resolución do 18 de febreiro de 2020, pola que se dá publicidade ao Acordo da 

Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade 

Autónoma  de Galicia en relación á LG 1/2019 ( DOG 18.03.2020), en edificios 

catalogados con protección estrutural ou ambiental, así como nos seus contornos de 

protección. 

 

06  CRITERIOS PARA A DELIMITACIÓN DOS NÚCLEOS 

 

 
06.01 Delimitación proposta 
 

A presente delimitación de núcleos rurais está motivada na existencia de múltiples 

casos de núcleos tradicionais e lugares existentes non delimitados no planeamento 

municipal vixente (NSV/1993). O modelo de asentamentos das NSV/1993 delimitou  

núcleos urbanos e núcleos rurais, pero deixou sen delimitar un importante conxunto de 

núcleos rurais de pequeno tamaño tanto tradicionais como de nova formación, que se 

estenden por todo o conxunto do TM. (alternativa 0) 

 

Para  formular o documento, nunha 1ª fase partiuse da elaboración dunha listaxe de 

núcleos tradicionais existentes non delimitados. Servímonos do modelo de 

asentamentos do PBA/2018 que identificou 68 novos lugares, correspondentes, na 

maioría dos casos, con asentamentos existentes non delimitados nas NSV/1993. 

(alternativa 1 i/crecementos) 

Esa identificación completouse coa análise pormenorizada da cartografía e a realidade 

física existente no territorio, así como, co estabelecemento de criterios claros e 

fundamentados na lexislación urbanística aplicable para a súa delimitación e 

clasificación como solo de núcleo rural, procedemento no que se reducirían 

substancialmente o número de entidades a delimitar, considerando unicamente 

aquelas que realmente poderían acadar a consideración legal de solo de núcleo rural. 

 

Así, nunha 2ª fase realizouse unha proposta de delimitación atendendo a criterios 

morfolóxicos territoriais e asemade a criterios cuantitativos e dimensionais 
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prescindindo daqueles enclaves que non alcanzaban a presentar estrutura de núcleo 

rural por non contar cando menos con algunha das seguintes características: 

 

- un conxunto de casas tradicionais (2) en parcelas contiguas 

- unha mínima estrutura viaria pública transversal ao viario principal 

- un conxunto de edificacións novas ou tradicionais (3-5) próximas (50-100 m) 

- un parcelario propio dun asentamento e diferenciado da estrutura agraria 

 

Posteriormente, nunha 3ª fase suprimíronse de forma xeral aqueles asentamentos que 

non cumprían uns parámetros mínimos de consolidación pola edificación e algúns 

puntuais casos de asentamentos situados en continuidade cos núcleos clasificados 

polas NSV/1993 que polo tanto, podían entenderse coma crecemento do solo de 

núcleo rural xa delimitado. (alternativa 2) 

 

Estas son as razóns que motivan a redacción deste documento, que se formula co 

obxecto de propoñer a delimitación de 36 entidades singulares existentes que, sendo 

claramente identificables coma núcleos rurais, figuran no nomenclator oficial da Xunta 

de Galicia e están identificadas modelo de asentamentos do PBA/2018 aínda que non 

foron ordenadas nas NSV/1993. 

 

O traballo complétase cunha 4ª fase na que se estudan os diferentes ámbitos de cada 

núcleo rural e se ordenan pormenorizadamente delimitando as súas zonas tradicionais 

e comúns, definindo as condicións de parcelación os elementos patrimoniais a 

catalogar e a delimitación dos seus contornos de protección. 

 

Para evitar situacións arbitrarias ou caprichosas, adoptáronse criterios obxectivos e 

uniformizadores como son: 

 

- Na delimitación proposta do SNR, así como na dos seus ámbitos tradicionais ou 

comúns séguese, na medida do posible, o trazado catastral como referencia primeira 

para procurar coma base unha mesma clasificación e/ou cualificación para toda a 

superficie de cada parcela. 
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- Trátase de xeito uniforme ambas marxes das estradas e camiños, agás naqueles 

casos nos que o propio viario é un límite territorial claro entre dúas paisaxes diferentes 

ou de dúas formas ben diferenciadas de uso ou ocupación do solo. 

 

- Estabelécese un fondo uniforme de 40 m desde aliñamentos, para trazar o límite 

correspondentes aos ámbitos que discorren nas marxes dos camiños, cando se trate 

de incluír superficies de parcelas con fondos que non se axustan a un parámetro tipo. 

 

- Exclúense das delimitacións resultantes, algúns ámbitos localizados puntualmente 

que aparecen baleiros de edificación e que non son susceptibles de incorporarse ao 

desenvolvemento dos núcleos rurais polas súas condicións topográficas, o seu 

aproveitamento forestal ou a súa inserción na paisaxe agraria.  

 

- Aplícase coma criterio principal para confirmar as novas delimitacións, o 

cumprimento  do grao de consolidación sinalado no artigo 35 da LSG/2016 que fixa 1/2 

para o solo de núcleo rural tradicional e 1/3 para o solo de núcleo rural común. 

 

Con base neste criterio considérase a posibilidade de graduar as ordenanzas con 

diferentes densidades edificatorias, atendendo ás peculiaridades de cada zona e ás 

necesidades de esponxamento dos novos crecementos para diferencialos dos centros 

tradicionais e evitar a formación de pantallas, potenciando a súa clara visión desde o 

territorio circundante. 

 

 

06.02 Inserción nos tipos básicos 
 

Con base nos referidos criterios de consolidación, así como na morfoloxía rural e na 

análise das tipoloxías construtivas, definíronse distintos ámbitos de SNR-tradicional (T, 

numerados segundo os graos coma: T1 e T2) e ámbitos de SNR-común (C, 

numerados segundo os graos coma: C1 e C2).  

 

A aplicación dun criterio morfolóxico para a delimitación de áreas tradicionais deberá 

traducirse na inclusión de todos os ámbitos nos que existen construcións de tipo 
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tradicional, sexan casas, palleiras, alpendres, hórreos ou outras; así como aqueles 

ámbitos que sen contar con edificación tradicional, forman parte da estrutura 

tradicional do núcleos, testemuñada pola rede de camiños e peches tradicionais 

existentes; que se considera deben pertencer a este tipo básico para garantir a 

harmonización das novas actuacións que nestes ámbitos se realicen, cos materiais e 

tipoloxías construtivas propias do hábitat tradicional contiguo. 

 

Dentro do territorio estudado, teñen a consideración de núcleos tradicionais segundo a 

o estudo realizado, os ámbitos sinalados en cor na seguinte táboa: 

 

Código DOT 
 

Entidade 
 

Nome 
 

Ámbito 
 

7 LGO 01 A BOUZA DA CABRA / SOUTULLO C2 

3 LGO 02 PREITELA  - O PENIDO T2 

PREITELA  - O PENIDO T2 

PREITELA  - O PENIDO C2 

2 LGO 03 VIANSIL T2 

3 LGO 04 O VILAR C2 

7 VDV 01 BACORELLE T1 

7 VDV 02 A CACHAVEIRA T2 

3 VDV 03 O CHAMORRO C1 

7 VDV 04 A COSTEIRA-GONZALVITE T2 

A COSTEIRA-GONZALVITE C2 

2 VDV 05 A MOURELA C1 

7 VDV 06 O PEREIRO T2 

3 VDV 07 O PORTODOSO C2 

2 VDV 08 A ROCHA T2 

3 PNT 01 A RAMALLEIRA T2 

3 PNT 02 O XESTAL T2 

2 VLR 01 O CASTRO T2 

A ESCOLA T2 

7 VLR 02 AS FERRERÍAS T1 

2 VLR 03 AS FOLGUEIRAS T2 

8 VLR 04 LIÑEIRO T2 

LIÑEIRO C2 

3 VLR 05 O PUNTAL T2 

3 VLR 06 QUENGO T2 
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4 LRA 01 CANDAIL C2 

3 LRA 02 CRECENTE C2 

3 LRA 03 LOIRAVELLA T2 

3 LRA 04 OS MARTICES T2 

3 LRA 05 A RAÑOA T2 

3 VBA 01 OS BIDUEIROS T2 

3 VBA 02 O CAMIÑO GRANDE T2 

8 VBA 03 O CANEIRO T2 

2 VBA 04 A CARBEIRA T1 

3 VBA 05 PENA DO BOI T2 

PENA DO BOI C2 

4 VBA 06 SAN PEDRO T2 

3 VBA 07 O SEIXIDAL T2 

8 VBA 08 A VILAXE T1 

4 VBA 09 VILELA T2 

3 MEI 01 A CUBETA C1 

3 MEI 02 O AMEDO C2 

3 SEQ 01 O SEIXIDAL T2 

O SEIXIDAL C2 
 

 

Conforme ao sinalado no apartado 05.04 estudouse a compatibilidade dos núcleos 

identificados coa clasificación morfolóxica das DOT/2011, asignado na primeira 

columna da táboa anterior un número correspondente oas seguintes tipos: 

 

- Núcleos de estrutura mononuclear:  

 

Tipo 2: Mononuclear pouco compacta 

Tipo 3: Mononuclear laxa 

Tipo 4: Mononuclear dispersa 

 

- Núcleos de estrutura polinuclear:  

 

Tipo 7: Polinuclear laxa 

 

- Núcleos con crecemento diseminado: 
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Tipo 8: Núcleo compacto con vivendas diseminadas 

 

 

A inserción dos demais ámbitos no tipo básico de solo de núcleo rural común, vén 

motivada pola ausencia de elementos tradicionais, o predominio de construcións 

recentes, ou por tratarse de áreas preferentes de crecemento do núcleo cun modelo 

estendido e de baixa densidade edificatoria. 

 

Estabelécense actuacións illadas en 2 destes núcleos (Vilar e O Amedo), para reforzar 

o viario e dotación públicas, completando a estrutura viaria do asentamento e 

formando espazos axardinados que posibiliten unha maior  cohesión social deses 

tecidos pouco densos. 

 

 

06.03 Grao de consolidación  
 

O cómputo da consolidación en cada ámbito delimitado, parte da análise das 

edificacións existentes e as súas características tradicionais ou de nova construción, 

desagregadas na seguinte táboa: 

 

Entidade Nome Ámbitos VT VN p. edificadas 

LGO 01 
A BOUZA DA CABRA / 

SOUTULLO C2 4 7 10 

LGO 02 PREITELA  - O PENIDO T2 2 0 2 

 
PREITELA  - O PENIDO T2 1 1 2 

 
PREITELA  - O PENIDO C2 0 7 7 

LGO 03 VIANSIL T2 4 2 6 

LGO 04 O VILAR C2 0 13 13 

VDV 01 BACORELLE T1 3 0 3 

VDV 02 A CACHAVEIRA T2 4 3 7 

VDV 03 O CHAMORRO C1 1 5 6 

VDV 04 A COSTEIRA-GONZALVITE T2 1 1 2 

 
A COSTEIRA-GONZALVITE C2 3 0 3 

VDV 05 A MOURELA C1 3 2 5 

VDV 06 O PEREIRO T2 3 3 6 
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VDV 07 O PORTODOSO C2 2 5 7 

VDV 08 A ROCHA T2 6 2 8 

PNT 01 A RAMALLEIRA T2 4 4 8 

PNT 02 O XESTAL T2 4 4 8 

VLR 01 O CASTRO T2 4 5 9 

 
A ESCOLA T2 7 2 9 

VLR 02 AS FERRERÍAS T1 7 0 7 

VLR 03 AS FOLGUEIRAS T2 5 1 6 

VLR 04 LIÑEIRO T2 5 1 3 

 
LIÑEIRO C2 0 13 9 

VLR 05 O PUNTAL T2 2 1 3 

VLR 06 QUENGO T2 6 2 8 

LRA 01 CANDAIL T2 3 5 8 

 
CANDAIL C2 0 4 4 

LRA 02 CRECENTE C2 2 4 6 

LRA 03 LOIRAVELLA T2 3 2 5 

LRA 04 OS MARTICES T2 4 1 5 

LRA 05 A RAÑOA T2 4 0 4 

VBA 01 OS BIDUEIROS T2 8 3 11 

VBA 02 O CAMIÑO GRANDE T2 3 0 3 

VBA 03 O CANEIRO T2 3 0 3 

VBA 04 A CARBEIRA T1 6 2 8 

VBA 05 PENA DO BOI T2 5 2 7 

 
PENA DO BOI C2 3 3 6 

VBA 06 SAN PEDRO T2 4 2 6 

VBA 07 O SEIXIDAL T2 9 3 12 

VBA 08 A VILAXE T1 10 3 13 

VBA 09 VILELA T2 9 3 12 

MEI 01 A CUBETA C1 0 8 8 

MEI 02 O AMEDO C2 0 23 23 

SEQ01 O SEIXIDAL T2 2 2 4 

 
O SEIXIDAL C2 1 6 10 

 

En base á análise realizada  para a redacción do presente documento, proponse a 

delimitación dos ámbitos de SNR tradicional (graos T1 e T2) e SNR común (graos C1 

e C2), xustificando os diferentes graos de consolidación pola edificación existente, tal 

e como reflicte a seguinte táboa de forma xeral polo método simplificado: 

 

Nome Ámbitos p. edificadas Superficie p. mínima p. edificables GRAO CONS. 

A BOUZA DA C2 10 41324 1200 34,44 50,82 % 
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CABRA / 
SOUTULLO 

PREITELA  - O 
PENIDO T2 2 12372 900 13,75 25,46 % 

PREITELA  - O 
PENIDO T2 2 9368 900 10,41 33,63 % 

PREITELA  - O 
PENIDO C2 7 33723 1200 28,10 43,59 % 

VIANSIL T2 6 15817 900 17,57 59,75 % 

O VILAR C2 13 72870 1200 60,73 37,46 % 

BACORELLE T1 3 6959 500 13,92 37,72 % 

A CACHAVEIRA T2 7 26837 900 29,82 41,08 % 

O CHAMORRO C1 6 9130 600 15,22 69,00 % 
A COSTEIRA-
GONZALVITE T2 2 5353 900 5,95 58,85 % 
A COSTEIRA-
GONZALVITE C2 3 14339 1200 11,95 43,94 % 

A MOURELA C1 5 14276 600 23,79 36,78 % 

O PEREIRO T2 6 13010 900 14,46 72,64 % 

O PORTODOSO C2 7 31437 1200 26,20 46,76 % 

A ROCHA T2 8 18739 900 20,82 67,24 % 

A RAMALLEIRA T2 8 20530 900 22,81 61,37 % 

O XESTAL T2 8 14462 900 16,07 87,12 % 

O CASTRO T2 9 21019 900 23,35 67,44 % 

A ESCOLA T2 9 17875 900 19,86 79,30 % 

AS FERRERÍAS T1 7 12933 500 25,87 47,36 % 

AS FOLGUEIRAS T2 6 11483 900 12,76 82,30 % 

LIÑEIRO T2 3 20187 900 22,43 23,41 % 

LIÑEIRO C2 9 74372 1200 61,98 25,41 % 

O PUNTAL T2 3 10205 900 11,34 46,30 % 

QUENGO T2 8 15824 900 17,58 79,63 % 

CANDAIL T2 8 26912 900 29,90 46,82 % 

CANDAIL C2 4 13567 1200 11,31 61,91 % 

CRECENTE C2 6 22204 1200 18,50 56,75 % 

LOIRAVELLA T2 5 11520 900 12,80 68,36 % 

OS MARTICES T2 5 13807 900 15,34 57,04 % 

A RAÑOA T2 4 11268 900 12,52 55,91 % 

OS BIDUEIROS T2 11 25498 900 28,33 67,95 % 
O CAMIÑO 

GRANDE T2 3 9546 900 10,61 49,50 % 

O CANEIRO T2 3 7072 900 7,86 66,81 % 

A CARBEIRA T1 8 13148 500 26,30 53,24 % 

PENA DO BOI T2 7 17163 900 19,07 64,24 % 
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PENA DO BOI C2 6 15006 1200 12,51 83,97 % 

SAN PEDRO T2 6 13937 900 15,49 67,81 % 

O SEIXIDAL T2 12 16824 900 18,69 112,34 % 

A VILAXE T1 13 23969 500 47,94 47,46 % 

VILELA T2 12 26422 900 29,36 71,53 % 

A CUBETA C1 8 21428 600 35,71 39,20 % 

O AMEDO C2 23 110203 1200 91,84 43,83 % 

O SEIXIDAL T2 4 17163 900 19,07 36,71 % 

O SEIXIDAL C2 10 38797 1200 32,33 54,13 % 

 

Na inmensa maioría dos ámbitos prodúcese un amplo cumprimento da consolidación 

legal necesaria, e naqueles ámbitos nos que resulta escasa, verifícase polo método 

gráfico atendendo á configuración das parcelas e as posibilidades de segregación e 

agrupación que se deducen das ordenanzas propostas no presente documento.  

 

Desprendendo para eses ámbitos os seguintes resultados de consolidación polo 

método gráfico: 

Núcleo Ámbitos p. edificadas 
vacantes e 

segregacións total GRAO CONS. 
 A BOUZA DA 

CABRA / SOUTULLO C2 10 14 24 41,67 % >1/3 
PREITELA  - O 

PENIDO T2 2 2 4 50,00 % >1/2 
PREITELA  - O 

PENIDO T2 2 1 3 66,67 % >1/2 
PREITELA  - O 

PENIDO C2 7 6 13 53,85 % >1/3 

VIANSIL T2 6 5 11 54,55 % >1/2 

O VILAR C2 13 19 32 40,63 % >1/3 

BACORELLE T1 3 3 6 50,00 % >1/2 

A CACHAVEIRA T2 7 7 14 50,00 % >1/2 

O CHAMORRO C1 6 2 8 75,00 % >1/3 
A COSTEIRA-
GONZALVITE T2 2 2 4 50,00 % >1/2 
A COSTEIRA-
GONZALVITE C2 3 6 9 33,33 % >1/3 

A MOURELA C1 5 7 12 41,67 % >1/3 

O PEREIRO T2 6 6 12 50,00 % >1/2 

O PORTODOSO C2 7 7 14 50,00 % >1/3 

A ROCHA T2 8 6 14 57,14 % >1/2 

A RAMALLEIRA T2 8 5 13 61,54 % >1/2 
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O XESTAL T2 8 4 12 66,67 % >1/2 

O CASTRO T2 9 3 12 75,00 % >1/2 

A ESCOLA T2 9 7 16 56,25 % >1/2 

AS FERRERÍAS T1 7 4 11 63,64 % >1/2 

AS FOLGUEIRAS T2 6 4 10 60,00 % >1/2 

LIÑEIRO T2 3 2 5 60,00 % >1/2 

LIÑEIRO C2 9 17 26 34,62 % >1/3 

O PUNTAL T2 3 2 5 60,00 % >1/2 

QUENGO T2 8 4 12 66,67 % >1/2 

CANDAIL T2 8 7 15 53,33 % >1/2 

CANDAIL C2 4 5 9 44,44 % >1/3 

CRECENTE C2 6 7 13 46,15 % >1/3 

LOIRAVELLA T2 5 3 8 62,50 % >1/2 

OS MARTICES T2 5 2 7 71,43 % >1/2 

A RAÑOA T2 4 2 6 66,67 % >1/2 

OS BIDUEIROS T2 11 5 16 68,75 % >1/2 
O CAMIÑO 

GRANDE T2 3 2 5 60,00 % >1/2 

O CANEIRO T2 3 2 5 60,00 % >1/2 

A CARBEIRA T1 8 6 14 57,14 % >1/2 

PENA DO BOI T2 7 3 10 70,00 % >1/2 

PENA DO BOI C2 6 3 9 66,67 % >1/3 

SAN PEDRO T2 6 3 9 66,67 % >1/2 

O SEIXIDAL T2 12 3 15 80,00 % >1/2 

A VILAXE T1 13 11 24 54,17 % >1/2 

VILELA T2 12 8 20 60,00 % >1/2 

A CUBETA C1 8 6 14 57,14 % >1/3 

O AMEDO C2 23 25 48 47,92 % >1/3 

O SEIXIDAL T2 4 4 8 50,00 % >1/2 

O SEIXIDAL C2 10 8 18 55,56 % >1/3 

 

Polos datos aportados, verifícase como norma xeral que os ámbitos con consolidación 

suficiente aínda que axustada polo método gráfico teñen agora maior consolidación 

polo método gráfico, polo que non se consideran precisas máis comprobacións deste 

parámetro. 

 

 
07  MEMORIA DE VIABILIDADE ECONÓMICA 
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As determinacións das Directrices de Ordenación do Territorio (DOT/2011) nas súas 

determinacións excluíntes 2.4.1 e 2.4.2 prescriben para o solo de núcleo rural a obriga 

de concentrar as dotacións públicas básicas de equipamentos e espazos libres nas 

centralidades parroquiais e municipais para acadar a maior cohesións social no 

territorio rural polo que, coma criterio xeral, na ordenación proposta non se incorporan 

novas dotacións de equipamentos e espazos libres a estes núcleos de pequeno 

tamaño e débil tecido residencial que, por outra banda resulta complementario dos 

núcleos principais cos que existe en xeral unha trabada relación viaria, agás nos casos 

sinalados das 2 actuacións illadas previstas, cuxas dotacións públicas se obterán a 

través da ordenación detallada neste documento mediante contribucións especiais. 

 

De acordo co artigo 22.5  do LRSU/2015, todo documento de planeamento debe 

incluír unha Memoria de viabilidade económica, se ben o presente documento non ten 

ningunha incidencia económica pois non contempla actuacións públicas urbanizadoras 

nin de obtención de novos terreos para sistemas de dotacións de equipamentos 

públicos ou espazos libres e zonas verdes, dado que a presente delimitación ten o 

obxecto limitado de recoñecer a realidade fáctica dos núcleos rurais tradicionais 

existentes, sen operar nos crecementos dos núcleos xa delimitados, non revisa o 

planeamento existente  e non introduce modificacións no modelo de crecemento 

previsto nas NSV/1993, polo que se consideran suficientes, con carácter xeral, para a 

ordenación prevista as dotacións xerais existentes no conxunto do territorio municipal. 

 

Por todo o expresado, o presente documento non vai ter incidencia no equilibrio 

orzamentario municipal. 

 
08  PROCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA E CONSULTAS 

 

 
 08.01 Informes das administracións ao borrador de planeamento 
 

No procedemento de consultas ás administración da avaliación ambiental estratéxica 

recibíronse os informes ao documento borrador de planeamento que inciden nos 
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aspectos que se van indicar neste apartado xustificando as decisións de planeamento 

adoptadas en cada caso. 

 
 

Informe: 01 

Organismo: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Consellaría de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria. 

Data: 21.10.2020 

Capítulo 2 Incidencia da actuación sobre o patrimonio cultural de Galicia 

Apartado Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

2.1 Elementos non incluídos 

non catálogo 

Non Realización nova 

prospección 

Xustificación: 

Non se consideran catalogables os bens indicados na documentación aportada. 
Capítulo 3. O Catálogo 

Apartado Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

3.1  Elementos incluídos no 
catálogo 

Si Incorporación das escolas 
unitarias, eliminación dos 
muros tradicionais e do 
Camiño Vello a Santo 
André de Teixido do 
Catálogo, revisión do 
criterios catalogación 
hórreos 

Xustificación: 
Catalogación de dúas escolas unitarias como testemuñas do modelo de educación 
rural nun período concreto. Non hai escolas da emigración dentro do ámbito.  
Protección dos muros tradicionais mediante ordenanza e catalogación do Camiño 
Vello a Santo André de Teixido a nivel municipal no futuro PXOM.  
Revisión dos criterios de catalogación dos hórreos distinguindo entre os que se 
presumen anteriores a 1900 (BIC e protección integral), os posteriores do tipo 
Cabanas (catalogados e protección integral) e outros máis recentes, da década dos 
anos 70, con cepa/celeiro de cachotaría e cámara con pequenas lousas dispostas en 
horizontal (catalogados e protección estrutural). 
 
3.2 Criterios de catalogación 

realizada 
Si Elimínase a referencia ao 

estado de conservación 
para catalogar os 
elementos 

Xustificación: 

O estado de conservación dos bens non debe ser un factor determinante á hora de 
incluír un ben no Catálogo de protección. 
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3.3 Contido das fichas do 
Catálogo 

Si Complétase o contido das 
fichas e corríxense 

Xustificación: 

Inclúese a clasificación e cualificación dos bens ( art. 8 e 10 da LG 5/2016) 
Complétanse os artigos que afectan ás intervencións dos bens así como achéganse 
novas fotografías. 
Revisión dos niveis de protección de forma que o ambiental soamente se aplica ás 
escolas unitarias e a aquelas vivendas tradicionais que non son merecedoras dunha 
protección maior. 
Catalóganse as vivendas que serven de soporte aos fornos por conservar as 
características tradicionais, agás no caso do FN 03 quedando neste caso baixo a 
protección urbanística como edificación tradicional. 
Revísase a codificación dos elementos agrupados así como a dos bens arquelóxicos, 
de forma que sexa coherente en todo o documento. 
 
3.4 Contorno de protección Si Revisión dos contornos de 

protección e unificación dos 
contornos arquitectónico e 
etnolóxico 

Xustificación: 

Revísanse os contornos de protección de forma que se adapten a parcelario, 
elementos físicos ou determinacións da ordenación. 
Unifícanse os contornos de protección dos bens arquitectónicos e etnolóxicos, xa que 
ambos teñen as mesmas condicións. 
3.5 Planos de ordenación Si Revísase a información dos 

planos 02 de Ordenación, 
eliminando os planos 03 de 
Protección 

Xustificación: 

Elimínanse os planos da serie 03 de forma que a información de protección 
patrimonial se reflicte nos planos 02 de ordenación para que poida consultarse de 
forma conxunta. 
Inclúese a lenda dos muros tradicionais nos planos 02, eliminado a referencia á sebe 
do núcleo da Rocha así como a liña fucsia que aparecía nalgún destes planos. 
Debúxanse os aliñamentos de forma continua, segundo o criterio do órgano 
competente en materia de urbanismo, distinguindo os existentes, tradicionais 
consolidados, daqueles novos que fican acoutados. 
 
2.6 Normativa de solo de 

núcleo rural 
Si  

Xustificación: 

Tendo en conta que as normas de aplicación directa recollidas no art. 91 da LSG 
vinculan ao planeamento e aos particulares así como a interpretación integrada das 
normas fixéronse as seguintes modificacións: necesidade de incorporación de 
preexistencias de casas tradicionais en ruínas a novas edificacións; prohibición de 
sotos e semisotos na ordenanza T1 pero permitíndose na ordenanza T2 en casos 
xustificados  e tendo en conta o art. 26.1.d da LSG 2/2016, así como o 30.5 do 
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PBA/2018; eliminación da autorización sectorial para traslado de muros pero, no seu 
caso, este desprazamento respectará características e técnicas do orixinal.  
 
 
 

 

Informe: 02 

Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) 

Data: 21.10.2020 

Apartado CRITERIOS DE ORDENACIÓN / ALIÑACIÓNS 

Epígrafe Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

 Anéxanse os criterios de 
ordenación e as distancias 
mínimas para aliñacións e 
limitación da área de 
movemento da edificación. 

Si Trázanse aliñacións e áreas 
de movemento da edificación 
consonte ás categorías de 
cada vía e categorías dos 
diferentes ámbitos de solo de 
núcleo rural delimitados. 

Xustificación: 

Para fixar as aliñacións nas vías autonómicas seguíronse as distancias mínimas anexadas: 
 

AC-116 PRIMARIA COMPLEMENTARIA 
ALIÑACIÓN 10 m a eixo  
 SNR- T SNR- C 
EDIFICACIÓN 13 m a eixo 

Recuado 3m 
16 m a eixo 
Recuado 6m 

AC-566 PRIMARIA BÁSICA 
ALIÑACIÓN 12 m a eixo  
 SNR- T SNR- C 
EDIFICACIÓN 15 m a eixo 

Recuado 3m 
18 m a eixo 
Recuado 6m 

 
Como se determina no informe sectorial, poden reducirse puntualmente para manter as frontes 
consolidadas conformadas por un número significativo de edificacións; ou ben para manter fóra 
delas as edificacións ou muros tradicionais, así coma outros elementos patrimoniais protexidos. 
 
Para fixar as aliñacións nas vías provinciais seguiuse a distancia mínima de 8 m a eixo de xeito 
uniforme. 
 
Apartado DOT 

Epígrafe Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

 Deberá de terse en conta as 
DOT( Decreto 19/2011), en 
particular as seguintes: 

Xa incluído Ordenación 

A determinación excluínte 3.1.5.d, que indica que os 
instrumentos de ordenación territorial e o planeamento 
urbanístico “priorizarán a compactación das cidades, vilas e 
núcleos existentes fronte á súa expansión sobre terreos en 

Priorízase a compactación, 
delimitando os ámbitos en 
relación ao perímetro xa 
edificado e procurando a súa 
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estado natural, mediante operacións de rehabilitación, 
reforma e consolidación no seu interior”, e que “asemade, 
evitaranse os crecementos ó longo das vías de 
comunicación”. 

compactación. 

A determinación excluínte 3.1.10, que indica que “co fin de 
evitar crecementos lineais, os planeamentos municipais 
deseñarán á escala pertinente os viarios internos dos núcleos 
nos que será posible consolidar novas edificacións”. 

Priorízase a edificación 
entorno a estrutura interior e 
principal dos núcleos. 

A determinación orientativa 4.1.8, que indica que “o acceso ás 
parcelas resultantes dos novos desenvolvementos 
urbanísticos deberá realizarse a través de estradas cando 
menos de rango local”, e que “as conexións coas estradas 
supramunicipais coordinarase coa administración titular da 
vía”. 

Non se inclúen novos 
desenvolvementos. 

Apartado  AFECCIÓNS ACÚSTICAS 

Epígrafe Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

Na documentación presentada non se 
recollen as afeccións acústicas para as vías 
de titularidade autonómica. 
A día de hoxe non hai servidumes acústicas 
declaradas na Rede Autonómica de Estradas 
de Galicia. A estrada AC-116, así como a AC-
566 no treito que se ve afectado por este 
plan, dada a súa IMD, non foron incluídas na 
elaboración dos Mapas estratéxicos de ruído 
dos grandes eixos viarios en aplicación da 
directiva comunitaria 2002/49/CEE. 
Na elaboración do plan deberán incluírse na 
parte normativa as seguintes limitacións de 
uso derivadas do ruído, co seguinte texto: 
“Para a execución de obras e instalacións no 
contorno das estradas autonómicas, 
establécese como requisito previo ó 
outorgamento da licenza municipal, a 
realización dos estudos necesarios para a 
determinación dos niveis sonoros esperables, 
así como para o establecemento das 
limitacións á edificabilidade ou da 
obrigatoriedade de dispor dos medios de 
protección acústica necesarios, en caso de 
superarse os umbrais recomendados, 
segundo o establecido na normativa básica 
estatal en materia de ruído ou na 
correspondente normativa autonómica de 
desenvolvemento”. 

Non A coincidencia no tempo co 
plan xeral en redacción , que 
se atopa na fase de borrador 
fai que se considere aquel o 
documento axeitado para 
definir as servidumes 
acústicas no conxunto do 
termo municipal de Valdoviño. 

 
 
 

Informe: 03 

Organismo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Consellaría de 
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Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. 

Data: 06.11.2020 

Apartado  III. ANÁLISE E CONSIDERACIÓNS 

Epígrafe Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

1 O axuste da norma 
urbanística á realidade 
existente pode conceptuarse 
como de interese público 
para os efectos da 
formulación da modificación 
(artigo 83.1 da LSG). 

Si Apartado 02 da memoria 

Epígrafe Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

2 Revisar xustificación da 
consolidación dos núcleos de 
Seixidal e Liñeiro 

Si Revisión do cálculo da 
consolidación polo método 
gráfico na memoria e fichas 

Xustificación: 

Núcleo de Liñeiro, VLR04 (P. VILARRUBE) 

- Para o ámbito de solo de núcleo rural común (C2) a ordenanza determina que: "As 
parcelacións non poderán producir máis de 3 unidades vacantes de edificación..." polo que non 
poden aparecer máis parcelas vacantes que as expresadas agora na ficha coas novas 
aliñacións trazadas e o cómputo actualizado polo método gráfico. 
No borrador calculouse un coeficiente de consolidación (para ese ámbito C2) maior de 1/3 con 
12 novas parcelacións posíbeis. Unha vez trazadas as novas aliñacións esas posibilidades de 
parcelación aumentan. Porén, considerando todas as posibilidades de segregación e 
agrupación de parcelas e os límites da ordenanza (núm. limitado de segregacións e condicións 
de fronte e parcela mínima) poderíanse producir como máximo 17 parcelas vacantes  do que 
resulta un grao de consolidación de 34,62%  superior a 1/3, e por tanto axustado á norma para 
solo de núcleo rural común. 
Asemade, na zona tradicional (T2), a ordenanza limita tanto as agrupacións como as 
segregacións a 2 unidades, para protexer a forma orixinal do parcelario. 
 
- Canto á delimitación do estremo O, non resulta necesario eliminar o pico para evitar aparición 
de novas parcelas no acceso ao núcleo. Cumpre consolidación e resulta indicado incorporar 
esa superficie ata o camiño tradicional oblicuo para recuperar a súa traza e dotalo de aliñación. 

 

Núcleo de Seixidal,  SEQ01 (P. SEQUEIRO) 

Con carácter xeral a ordenanza C2, de solo de núcleo rural común, esixe parcela mínima de 
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1200 m2, circunferencia de diámetro 20 m e fronte mínima de 15 m, polo que non poden 
aparecer máis parcelas que as previstas agás nova aliñación viaria ao NE que non se trazou 
pola inexistencia de camiño público. 
 
O ámbito SE con vivenda vivenda existente e 2 vacantes podería chegar a producir 3 vacantes 
por interpretación da ordenanza: "As parcelacións non poderán producir máis de 3 unidades 
vacantes de edificación..." aparecendo unha parcela máis. 
Considerando todas as posibilidades de segregación e agrupación de parcelas e os límites da 
ordenanza poderíanse producir como máximo 8 parcelacións (55,56%) un grao de 
consolidación para o  ámbito superior a 1/3. 
 

 

 

 

Epígrafe Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

3, 4 e 5 As delimitacións dos núcleos 
rurais tradicionais do Puntal e 
As Ferrerías encóntranse 
dentro do ámbito da  zona da 
servidume de protección do 
dominio público marítimo-
terrestre, polo que esta 
modificación precisará na súa 
tramitación dos informes 
correspondentes 
 
...a  modificación deberá ser 
informada sobre do 
cumprimento do establecido 
no Plan de ordenación do 
litoral. 

 
... será necesario o informe 
correspondente de Augas de 
Galicia. 

Si Apartado 05.05 da memoria 

Epígrafe Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

6 De acordo coa Orde do 
10/10/2019 da CMATV (DOG 
do 25/11/2019), que aproba 

Si Adáptase toda a 
documentación á codificación 
e contidos das NTP/2020, 
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as normas técnicas de 
planeamento urbanístico de 
Galicia, o proxecto de 
modificación axustarase ao 
regulado nas mesmas. 

coas excepcións 
determinadas para as 
modificacións puntuais de 
planeamento xeral non 
adaptado. 

Epígrafe Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

7 Segundo o establecido no art. 
83.6 da Lei 2/2016, do solo 
de Galicia, a modificación 
tramitarase seguindo o 
procedemento establecido no 
art. 78 desa mesma lei e 
art.191 do seu RLSG. 

Xa incluído Apartado 04 da memoria 

 
 

Informe: 04 

Organismo: Instituto de Estudos do Territorio 

Data: 11.11.2020 

Apartado 3. Análise da incidencia do plan sobre a paisaxe 

Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

Non delimitar coroa agraria das aldeas fóra 
do perímetro edificado como é o caso de 
Soutullo-A Bouza de Cabra, O Vilar, Viansil, A 
Cachaveira-Mirós, O Portodoso, Candaíl, 
Crecente, A Vilaxe, O Seixidal  
 
 

Si Realizouse unha visita 
específica sobre o terreo para 
valorar a estrutura tradicional 
destes núcleos e decidiuse 
axustar as delimitacións 
propostas ao perímetro 
edificado, incluíndo pequenos 
crecementos de borde só 
naqueles núcleos con escasa 
posibilidade de crecemento 
interior. Evítase a inclusión de 
grandes bolsas agrarias fóra 
do perímetro edificado do 
medio construído existente 
manténdose sempre a 
estrutura tradicional existente. 
 
 

No caso do núcleo de Bacorelle a delimitación 
debería cinguirse ao viario existente para 
evitar a afección dos terreos agrícolas. 

Non O perímetro do núcleo 
aparece axustado na súa 
delimitación á alternativa de 
menor crecemento. cinguirse 
ao viario significaría non 
admitir ningunha parcela 
vacante nese núcleo. 
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Nos núcleos de O Vilar, Liñeiro e O Amedo a 
situación agrávase pois abarcan grandes 
extensión de terreos agrarios froito da 
concentración parcelaria e en dous deles (O 
Vilar e O Amedo) proxéctanse actuacións 
integrais que implican procesos de 
urbanización susceptibles de causar impactos 
paisaxísticos neste ámbitos. 

Si Elimínanse as actuacións 
integrais previstas, admitindo 
só a edificación susceptible de 
licenza directa conforme á 
ordenanza de snr-común.  
As actuacións de 
reurbanización limítanse a 
actuacións de carácter illado 
para redeseñar unha rúa no 
Amedo e conectar outra no 
Vilar, ambas cun pequeno 
xardín que dote de maior 
cohesión o centro do núcleo. 

Aprécianse impactos paisaxísticos derivados 
do uso de materiais non tradicionais 
(ex.:ladrillo sen revestir ou cores non 
tradicionais en fachadas), polo que deberíase 
valorar a conveniencia de establecer nas 
ordenanzas medidas tendentes a corrixir e 
/ou amortecer estes impactos. Suxírese tomar 
como referencia a Guía de boas prácticas 
para a intervención en núcleos rurais e a Guía 
de cor e materiais de Galicia, dispoñibles na 
páxina web desta consellería. 

Si Inclúese a referencia 
específica  na normativa, 
apartado 9 das ordenanzas de 
snr-T e snr-C. 

 
 
 

Informe: 05 
INFORME AMBIENTAL ESTRATÉXICO DA DELIMITACIÓN DE SOLO DE NÚCLEO 
RURAL NO CONCELLO DE VALDOVIÑO 
 
Organismo: Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sustentabilidade e Cambio 
Climático. Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. 
Data: 27.11.2020 

Consideracións Emenda Medidas adoptadas 
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Na procura de conservar a calidade ambiental 
das paisaxes agrarias e protexer a morfoloxía 
dos asentamentos tradicionais, evitarase, no 
posible, a expansión dos núcleos rurais 
respectando as zonas agrícolas e forestais da 
contorna.  
 
 

Si Realizouse unha visita 
específica sobre o terreo para 
valorar a estrutura tradicional 
destes núcleos e decidiuse 
axustar as delimitacións 
propostas ao perímetro 
edificado, incluíndo pequenos 
crecementos de borde só 
naqueles núcleos con escasa 
posibilidade de crecemento 
interior. Evítase a inclusión de 
grandes bolsas agrarias fóra 
do perímetro edificado do 
medio construído existente 
manténdose sempre a 
estrutura tradicional existente. 
 
Para minimizar as interaccións 
entre o tecido construído e as 
masas forestais, na súa maior 
parte pirófitas, adxacentes a 
alguns dos núcleos, 
establecéronse neses núcleos 
(Xestal, As Ferrerías, A 
Ramalleira ...) áreas de 
movemento da edificación que 
incrementen a distancia entre 
as novas edificacións e as 
masas forestais, respecto das 
distancias ás delimitacións do 
SNR. 
 
 

A normativa deberá incorporar as medidas de 
integración paisaxística oportunas, para o que 
se suxire consultar a Guía de boas prácticas 
para a intervención nos núcleos rurais de 
Galicia e a Guía de cor e materiais de Galicia, 
dispoñibles na páxina web desta consellería. 
 

Si Inclúese a referencia 
específica  na normativa, 
apartado 9 das ordenanzas de 
snr-T e snr-C. 
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II ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL E D A 
MOBILIDADE 

 

 

01  CONTIDO 

 

Elabóranse a este respecto fichas co contido mínimo esixido para cada núcleo, 

consonte a análise do modelo de asentamento poboacional ao mesmo nivel dun plan 

xeral. 

 

No apartado 05.02 desta memoria analizouse a evolución demográfica do municipio, 

das súas parroquias e do medio rural con referencia aos núcleos rurais obxecto de 

estudo. 

 

Analizados os datos estatísticos dos censos municipais desagregados no INE para os 

anos 2000, 2010 e 2018, detectábanse no punto 05.02 deste documento para o 

municipio de Valdoviño 3 tendencias demográficas moi diferenciadas. Por unha banda 

a dinámica das parroquias máis urbanas da franxa litoral que amosan un importante 

crecemento liderado pola de Valdoviño(+11,65%) e seguido pola parroquia de Lago 

(+3,96%). Por outra banda está a dinámica demográfica das parroquias costeiras máis 

rurais que presentan unha situación de estancamento que presentan crecementos 

negativos no conxunto do territorio parroquial de o Sequeiro (-7,52%), Pantín (-11,75%) 

ou Vilarrube (-15,89%), pero con puxanza sinalada en determinados núcleos sen 

delimitar nas normas vixentes que se pretenden delimitar agora. E, finalmente, as 

parroquias rurais interiores como Loira (-24,09%) e sobre todo Vilaboa (-48,52%) cun 

decrecemento máis marcado e practicamente xeralizado ao conxunto de todos os 

seus núcleos. Estas tendencias teñen a súa expresión nos datos por parroquias e 

núcleos a delimitar, que se desagregan nas fichas anexas do estudo do medio rural 

para eses núcleos. 
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02  ÍNDICE DE FICHAS DOS NÚCLEOS DELIMITADOS 

 

As fichas dos núcleos organizáronse en coherencia co resto da documentación gráfica 

do expediente, elaborando unha ficha por cada plano para obter unha lectura territorial 

coherente e soportada en datos facilmente verificábeis a través do soporte gráfico que 

se xunta ao documento. 

 

Polo que se desprende o seguinte índice de fichas definidas a escala 1/2.000: 

 

FICHAS DO ESTUDO DE MEDIO RURAL (AMAP_1F) 

 

     
Ficha Tipo DOT Núcleo Denominación Ámbitos 

01 7 LGO 01 
A BOUZA DA CABRA / 

SOUTULLO 
C2 

02 3 LGO 02 PREITELA  - O PENIDO T2 

   PREITELA  - O PENIDO T2 

   
PREITELA  - O PENIDO C2 

 
3 LGO 04 O VILAR C2 

03 2 LGO 03 VIANSIL T2 

04 7 VDV 01 BACORELLE T1 

 7 VDV 06 O PEREIRO T2 

05 7 VDV 02 A CACHAVEIRA T2 

06 3 VDV 03 O CHAMORRO C1 

07 7 VDV 04 A COSTEIRA-GONZALVITE T2 

   A COSTEIRA-GONZALVITE C2 

08 2 VDV 05 A MOURELA C1 

09 3 VDV 07 O PORTODOSO C2 

10 2 VDV 08 A ROCHA T2 

11 3 PNT 01 A RAMALLEIRA T2 

12 3 PNT 02 O XESTAL T2 

13 2 VLR 01 O CASTRO T2 

   
A ESCOLA T2 

14 7 VLR 02 AS FERRERÍAS T1 

15 2 VLR 03 AS FOLGUEIRAS T2 

 
3 VLR 06 QUENGO T2 

16 8 VLR 04 LIÑEIRO T2 

   
LIÑEIRO C2 
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17 3 VLR 05 O PUNTAL T2 

     
18 4 LRA 01 CANDAIL C2 

19 3 LRA 02 CRECENTE C2 

20 3 LRA 03 LOIRAVELLA T2 

21 3 LRA 04 OS MARTICES T2 

 
3 LRA 05 A RAÑOA T2 

22 3 VBA 01 OS BIDUEIROS T2 

 
8 VBA 03 O CANEIRO T2 

 
8 VBA 08 A VILAXE T1 

23 3 VBA 02 O CAMIÑO GRANDE T2 

 
4 VBA 06 SAN PEDRO T2 

24 2 VBA 04 A CARBEIRA T1 

25 3 VBA 05 PENA DO BOI T2 

   
PENA DO BOI C2 

26 3 VBA 07 O SEIXIDAL (P. Vilaboa) T2 

27 4 VBA 09 VILELA T2 

28 3 MEI 01 A CUBETA C1 

29 3 MEI 02 O AMEDO C2 

30 3 SEQ 01 O SEIXIDAL (P. Sequeiro) T2 

 

 

Nestas fichas integrouse, xunto coa información de análise dos asentamentos, a 

información das delimitacións propostas sobre fotografía aérea e o plano de 

xustificación do grao de consolidación seguindo os criterios do método gráfico. 
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  RESUMO EXECUTIVO 

 

Redáctase este resumo executivo en cumprimento do art. 25.3 do LSRU/2015, e 86.4 

do RSG/2016. Sinálanse a continuación as consecuencias executivas que vai ter a 

aprobación do presente expediente de delimitación de solo de núcleo rural que 

modifica as vixentes NSV/1993. 

 

1. Aprobación inicial da modificación 

 

Consonte o artigo 86 do RSG/2016, que en concordancia co art. 47 da LSG/2016 

sinala: 

  

"1. Os órganos competentes para a aprobación inicial dos instrumentos de planeamento 

urbanístico poderán acordar a suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas de 

parcelación de terreos, edificación e demolición para áreas ou usos determinados, co fin de 

estudar a súa formación ou reforma. Esta suspensión extinguirase, en todo caso , no prazo dun 

ano. 

 

O acordo de suspensión deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de 

maior difusión da provincia.  

 

2. O acordo de aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico determinará, 

por si só, a suspensión do procedemento de outorgamento de licencias naqueles ámbitos do 

territorio obxecto de planeamento no caso en que as novas determinacións deste supoñan a 

modificación da ordenación urbanística vixente. Para estes efectos, determinará expresamente 

as áreas afectadas pola suspensión. 

 

Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos, contados desde a devandita 

aprobación inicial e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva do planeamento. 

 

En consonancia co disposto no núm. 1, debe entenderse que a suspensión determinada polo 

acordo de aprobación inicial do planeamento tamén estará referida ás licenzas de parcelación, 

edificación e demolición. 

(...)" 



 
 SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS  

 

www.dacoruna.gal | SATM | urbVDV2019_009mpxSNRapi 59 
 

 

Coa finalidade de poder determinar en que ámbitos debe procederse á suspensión de 

licenzas, será necesario determinar as diferenzas na regulamentación existente a 

través das vixentes NSV/1993 e na modificación puntual que se formula, no momento 

en que se aprobe inicialmente, sempre baixo o criterio reitor de que a institución da 

suspensión de licenzas ten como obxecto evitar que se obstaculice a execución das 

futuras determinacións do novo instrumento de planeamento, de forma que, cando non 

se dea esta circunstancia, non procederá a suspensión de licenzas. 

 

A estes efectos haberá de terse en conta a posibilidade de autorizar licenzas en 

edificacións existentes, habida conta do réxime de edificios incompatibles coa 

ordenación que estableza a modificación de planeamento e de forma complementaria 

o art. 63 do PBA/2018. Polo que, a suspensión de licenzas debe afectar unicamente a 

aquelas obras que, en termos xerais, impliquen unha nova edificación, xa sexa en 

solos vacantes ou previa demolición da edificación existente. 

 

As licenzas obxecto da suspensión serán polo tanto as relativas a parcelación de 

terreos, reforma con ampliación de volume, nova edificación de soares vacantes ou 

con demolición ou baleirado e nova edificación en parcelas ocupadas por edificios 

existentes 

 

2. Ámbitos afectados pola suspensión 

 

A aprobación inicial da presente delimitación de snr determinará a suspensión do 

procedemento de outorgamento naqueles ámbitos nos que o mantemento da 

ordenación existente resulta incompatible co seu desenvolvemento e naqueles nos 

que a nova ordenación supón un cambio de réxime urbanístico.  

 

A estes efectos, conforme ao previsto na normativa urbanística vixente considéranse 

todos os novos ámbitos delimitados nos planos de ordenación deste expediente: 

 

- Ámbitos nos que se modifica a clasificación do solo de SR a SNR, nos que se 

modifica o réxime e a ordenación polo que se suspenderán as licenzas. 
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3. Aprobación definitiva 

 

A suspensión de licenzas extinguirase de xeito automático coa aprobación definitiva da 

modificación, tal e como sinala o art. 47.2 da LSG/2016. 

 

 

Polo equipo redactor: 
 

 

 
 
 
 
Teresa Fernández Lorenzo 
Arquitecta do SATM 

 
 
 
 
Visto e prace, o xefe do SATM 
 

 
 
 
 
 
Daniel Beiras García-Sabell 
Arquitecto do SATM 

 
 
 
 
 
Xosé Francisco Freire Corzo 
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 INDICE DE PLANOS 

 

 

CÓDIGO ENTIDADES: 

 

LGO   PARROQUIA DE LAGO 

VDV   PARROQUIA DE VALDOVIÑO 

PNT   PARROQUIA DE PANTÍN 

VLR   PARROQUIA DE VILARRUBE 

LRA   PARROQUIA DE LOIRA 

VBA   PARROQUIA DE VILABOA 

MEI   PARROQUIA DE MEIRÁS 

SEQ  PARROQUIA DE SEQUEIRO 

 

 

PLANOS DE INFORMACIÓN (AMAP_2PINF) 

 

NÚM. ENTIDADE 00_ P. INFORMACIÓN ESCALA 

00.01 LGO01 A BOUZA DA CABRA | SOUTULLO 1/2.000 

00.02 LGO02-04 PREITELA | O PENIDO | O VILAR 1/2.000 

00.03 LGO03 VIANSIL 1/2.000 

00.04 VDV01-06 BACORELLE | O PEREIRO 1/2.000 

00.05 VDV02 A CACHAVEIRA 1/2.000 

00.06 VDV03 O CHAMORRO 1/2.000 

00.07 VDV04 A COSTEIRA | GONZALVITE 1/2.000 

00.08 VDV05 A MOURELA 1/2.000 

00.09 VDV07 O PORTODOSO 1/2.000 

00.10 VDV08 A ROCHA 1/2.000 

00.11 PNT01 A RAMALLEIRA 1/2.000 

00.12 PNT02 O XESTAL 1/2.000 

00.13 VLR01 O CASTRO | A ESCOLA 1/2.000 

00.14 VLR02 AS FERRERÍAS 1/2.000 
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00.15 VLR03-06 AS FOLGUEIRAS | QUENGO 1/2.000 

00.16 VLR04 LIÑEIRO 1/2.000 

00.17 VLR05 O PUNTAL 1/2.000 

00.18 LRA01 CANDAIL 1/2.000 

00.19 LRA02 CRECENTE 1/2.000 

00.20 LRA03 LOIRAVELLA 1/2.000 

00.21 LRA04-05 OS MARTICES | A RAÑOA 1/2.000 

00.22 VBA01-03-08 OS BIDUEIROS | O CANEIRO | A VILAXE 1/2.000 

00.23 VBA02-06 O CAMIÑO GRANDE | SAN PEDRO 1/2.000 

00.24 VBA04 A CARBEIRA 1/2.000 

00.25 VBA05 PENA DO BOI 1/2.000 

00.26 VBA07 O SEIXIDAL (P. Vilaboa) 1/2.000 

00.27 VBA09 VILELA 1/2.000 

00.28 MEI01 A CUBETA 1/2.000 

00.29 MEI02 O AMEDO 1/2.000 

00.30 SEQ01 O SEIXIDAL (P. Sequeiro) 1/2.000 

 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN (AMAP_3PORD) 

 

NÚM. ENTIDADE 01_ P. DELIMITACIÓN ESCALA 

01.01 LGO01 A BOUZA DA CABRA | SOUTULLO 1/2.000 

01.02 LGO02-04 PREITELA | O PENIDO | O VILAR 1/2.000 

01.03 LGO03 VIANSIL 1/2.000 

01.04 VDV01-06 BACORELLE | O PEREIRO 1/2.000 

01.05 VDV02 A CACHAVEIRA 1/2.000 

01.06 VDV03 O CHAMORRO 1/2.000 

01.07 VDV04 A COSTEIRA | GONZALVITE 1/2.000 

01.08 VDV05 A MOURELA 1/2.000 

01.09 VDV07 O PORTODOSO 1/2.000 
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01.10 VDV08 A ROCHA 1/2.000 

01.11 PNT01 A RAMALLEIRA 1/2.000 

01.12 PNT02 O XESTAL 1/2.000 

01.13 VLR01 O CASTRO | A ESCOLA 1/2.000 

01.14 VLR02 AS FERRERÍAS 1/2.000 

01.15 VLR03-06 AS FOLGUEIRAS | QUENGO 1/2.000 

01.16 VLR04 LIÑEIRO 1/2.000 

01.17 VLR05 O PUNTAL 1/2.000 

01.18 LRA01 CANDAIL 1/2.000 

01.19 LRA02 CRECENTE 1/2.000 

01.20 LRA03 LOIRAVELLA 1/2.000 

01.21 LRA04-05 OS MARTICES | A RAÑOA 1/2.000 

01.22 VBA01-03-08 OS BIDUEIROS | O CANEIRO | A VILAXE 1/2.000 

01.23 VBA02-06 O CAMIÑO GRANDE | SAN PEDRO 1/2.000 

01.24 VBA04 A CARBEIRA 1/2.000 

01.25 VBA05 PENA DO BOI 1/2.000 

01.26 VBA07 O SEIXIDAL (P. Vilaboa) 1/2.000 

01.27 VBA09 VILELA 1/2.000 

01.28 MEI01 A CUBETA 1/2.000 

01.29 MEI02 O AMEDO 1/2.000 

01.30 SEQ01 O SEIXIDAL (P. Sequeiro) 1/2.000 

 

 

NÚM. ENTIDADE 02_ P. ORDENACIÓN DETALLADA  ESCALA 

02.01 LGO01 A BOUZA DA CABRA | SOUTULLO 1/2.000 

02.02 LGO02-04 PREITELA | O PENIDO | O VILAR 1/2.000 

02.03 LGO03 VIANSIL 1/2.000 

02.04 VDV01-06 BACORELLE | O PEREIRO 1/2.000 

02.05 VDV02 A CACHAVEIRA 1/2.000 

02.06 VDV03 O CHAMORRO 1/2.000 
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02.07 VDV04 A COSTEIRA | GONZALVITE 1/2.000 

02.08 VDV05 A MOURELA 1/2.000 

02.09 VDV07 O PORTODOSO 1/2.000 

02.10 VDV08 A ROCHA 1/2.000 

02.11 PNT01 A RAMALLEIRA 1/2.000 

02.12 PNT02 O XESTAL 1/2.000 

02.13 VLR01 O CASTRO | A ESCOLA 1/2.000 

02.14 VLR02 AS FERRERÍAS 1/2.000 

02.15 VLR03-06 AS FOLGUEIRAS | QUENGO 1/2.000 

02.16 VLR04 LIÑEIRO 1/2.000 

02.17 VLR05 O PUNTAL 1/2.000 

02.18 LRA01 CANDAIL 1/2.000 

02.19 LRA02 CRECENTE 1/2.000 

02.20 LRA03 LOIRAVELLA 1/2.000 

02.21 LRA04-05 OS MARTICES | A RAÑOA 1/2.000 

02.22 VBA01-03-08 OS BIDUEIROS | O CANEIRO | A VILAXE 1/2.000 

02.23 VBA02-06 O CAMIÑO GRANDE | SAN PEDRO 1/2.000 

02.24 VBA04 A CARBEIRA 1/2.000 

02.25 VBA05 PENA DO BOI 1/2.000 

02.26 VBA07 O SEIXIDAL (P. Vilaboa) 1/2.000 

02.27 VBA09 VILELA 1/2.000 

02.28 MEI01 A CUBETA 1/2.000 

02.29 MEI02 O AMEDO 1/2.000 

02.30 SEQ01 O SEIXIDAL (P. Sequeiro) 1/2.000 

 

 

NÚM. ENTIDADE 03_ P. RESUMO EXECUTIVO ESCALA 

03.01 LGO01 A BOUZA DA CABRA | SOUTULLO 1/2.000 

03.02 LGO02-04 PREITELA | O PENIDO | O VILAR 1/2.000 

03.03 LGO03 VIANSIL 1/2.000 
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03.04 VDV01-06 BACORELLE | O PEREIRO 1/2.000 

03.05 VDV02 A CACHAVEIRA 1/2.000 

03.06 VDV03 O CHAMORRO 1/2.000 

03.07 VDV04 A COSTEIRA | GONZALVITE 1/2.000 

03.08 VDV05 A MOURELA 1/2.000 

03.09 VDV07 O PORTODOSO 1/2.000 

03.10 VDV08 A ROCHA 1/2.000 

03.11 PNT01 A RAMALLEIRA 1/2.000 

03.12 PNT02 O XESTAL 1/2.000 

03.13 VLR01 O CASTRO | A ESCOLA 1/2.000 

03.14 VLR02 AS FERRERÍAS 1/2.000 

03.15 VLR03-06 AS FOLGUEIRAS | QUENGO 1/2.000 

03.16 VLR04 LIÑEIRO 1/2.000 

03.17 VLR05 O PUNTAL 1/2.000 

03.18 LRA01 CANDAIL 1/2.000 

03.19 LRA02 CRECENTE 1/2.000 

03.20 LRA03 LOIRAVELLA 1/2.000 

03.21 LRA04-05 OS MARTICES | A RAÑOA 1/2.000 

03.22 VBA01-03-08 OS BIDUEIROS | O CANEIRO | A VILAXE 1/2.000 

03.23 VBA02-06 O CAMIÑO GRANDE | SAN PEDRO 1/2.000 

03.24 VBA04 A CARBEIRA 1/2.000 

03.25 VBA05 PENA DO BOI 1/2.000 

03.26 VBA07 O SEIXIDAL (P. Vilaboa) 1/2.000 

03.27 VBA09 VILELA 1/2.000 

03.28 MEI01 A CUBETA 1/2.000 

03.29 MEI02 O AMEDO 1/2.000 

03.30 SEQ01 O SEIXIDAL (P. Sequeiro) 1/2.000 

 

 

ORTO-FOTOGRAFÍAS (AMAP_4OF) 



 
 SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS  

 

www.dacoruna.gal | SATM | urbVDV2019_009mpxSNRapi 66 
 

 

 

 

NÚM. ENTIDADE 04_ ORTOFOTOGRAFÍA 1956-1957 ESCALA 

04.01 LGO01 A BOUZA DA CABRA | SOUTULLO 1/2.000 

04.02 LGO02-04 PREITELA | O PENIDO | O VILAR 1/2.000 

04.03 LGO03 VIANSIL 1/2.000 

04.04 VDV01-06 BACORELLE | O PEREIRO 1/2.000 

04.05 VDV02 A CACHAVEIRA 1/2.000 

04.06 VDV03 O CHAMORRO 1/2.000 

04.07 VDV04 A COSTEIRA | GONZALVITE 1/2.000 

04.08 VDV05 A MOURELA 1/2.000 

04.09 VDV07 O PORTODOSO 1/2.000 

04.10 VDV08 A ROCHA 1/2.000 

04.11 PNT01 A RAMALLEIRA 1/2.000 

04.12 PNT02 O XESTAL 1/2.000 

04.13 VLR01 O CASTRO | A ESCOLA 1/2.000 

04.14 VLR02 AS FERRERÍAS 1/2.000 

04.15 VLR03-06 AS FOLGUEIRAS | QUENGO 1/2.000 

04.16 VLR04 LIÑEIRO 1/2.000 

04.17 VLR05 O PUNTAL 1/2.000 

04.18 LRA01 CANDAIL 1/2.000 

04.19 LRA02 CRECENTE 1/2.000 

04.20 LRA03 LOIRAVELLA 1/2.000 

04.21 LRA04-05 OS MARTICES | A RAÑOA 1/2.000 

04.22 VBA01-03-08 OS BIDUEIROS | O CANEIRO | A VILAXE 1/2.000 

04.23 VBA02-06 O CAMIÑO GRANDE | SAN PEDRO 1/2.000 

04.24 VBA04 A CARBEIRA 1/2.000 

04.25 VBA05 PENA DO BOI 1/2.000 

04.26 VBA07 O SEIXIDAL (P. Vilaboa) 1/2.000 
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04.27 VBA09 VILELA 1/2.000 

04.28 MEI01 A CUBETA 1/2.000 

04.29 MEI02 O AMEDO 1/2.000 

04.30 SEQ01 O SEIXIDAL (P. Sequeiro) 1/2.000 

 

 

NÚM. ENTIDADE 05_ ORTOFOTOGRAFÍA ACTUAL  ESCALA 

05.01 LGO01 A BOUZA DA CABRA | SOUTULLO 1/2.000 

05.02 LGO02-04 PREITELA | O PENIDO | O VILAR 1/2.000 

05.03 LGO03 VIANSIL 1/2.000 

05.04 VDV01-06 BACORELLE | O PEREIRO 1/2.000 

05.05 VDV02 A CACHAVEIRA 1/2.000 

05.06 VDV03 O CHAMORRO 1/2.000 

05.07 VDV04 A COSTEIRA | GONZALVITE 1/2.000 

05.08 VDV05 A MOURELA 1/2.000 

05.09 VDV07 O PORTODOSO 1/2.000 

05.10 VDV08 A ROCHA 1/2.000 

05.11 PNT01 A RAMALLEIRA 1/2.000 

05.12 PNT02 O XESTAL 1/2.000 

05.13 VLR01 O CASTRO | A ESCOLA 1/2.000 

05.14 VLR02 AS FERRERÍAS 1/2.000 

05.15 VLR03-06 AS FOLGUEIRAS | QUENGO 1/2.000 

05.16 VLR04 LIÑEIRO 1/2.000 

05.17 VLR05 O PUNTAL 1/2.000 

05.18 LRA01 CANDAIL 1/2.000 

05.19 LRA02 CRECENTE 1/2.000 

05.20 LRA03 LOIRAVELLA 1/2.000 

05.21 LRA04-05 OS MARTICES | A RAÑOA 1/2.000 

05.22 VBA01-03-08 OS BIDUEIROS | O CANEIRO | A VILAXE 1/2.000 

05.23 VBA02-06 O CAMIÑO GRANDE | SAN PEDRO 1/2.000 
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05.24 VBA04 A CARBEIRA 1/2.000 

05.25 VBA05 PENA DO BOI 1/2.000 

05.26 VBA07 O SEIXIDAL (P. Vilaboa) 1/2.000 

05.27 VBA09 VILELA 1/2.000 

05.28 MEI01 A CUBETA 1/2.000 

05.29 MEI02 O AMEDO 1/2.000 

05.30 SEQ01 O SEIXIDAL (P. Sequeiro) 1/2.000 
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