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1.

INTRODUCIÓN

O Concello de Tomiño, en virtude das facultades conferidas polos artigos 51 e 83 da Lei 2/2016, do 10
de febreiro, do Solo de Galicia (en adiante LSG) para formular e modificar o planeamento xeral,
promove a presente Modificación Puntual nº 8 do PXOM relativa á reconfiguración de espazos
públicos e usos no Núcleo Urbano de Goián, no Concello de Tomiño.

1.1.

ELABORACIÓN E TRAMITACIÓN DO PLANEAMENTO

A presente Modificación Puntual do PXOM de Tomiño, redáctase de conformidade co disposto no
artigo 83 da LSG.
Para a súa aprobación someterase ao procedemento establecido nos artigos 60, 61 e 62 da mesma,
isto é, ao mesmo procedemento establecido para a aprobación do planeamento xeral, integrando no
mesmo o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) de conformidade co disposto no
referido artigo 60 da LSG, en relación co establecido nos artigos 6 e 9 da

Lei 21/2013, de 9 de

decembro, de avaliación ambiental.

1.2.

ANTECEDENTES DE TRAMITACIÓN

Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE)
Documento Ambiental Estratéxico e Borrador da Plan
O procedemento da AAE da Modificación Puntual nº 8 do PXOM que o Concello de Tomiño pretende
levar a cabo no núcleo urbano de Goián, iniciouse coa elaboración do Documento Ambiental
Estratéxico e o Borrador da Modificación Puntual, de conformidade co establecido na Lei 21/2013 de
avaliación ambiental.
Estes documentos foron remitidos, xunto coa solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica
simplificada, ao órgano ambiental con data de entrada no mesmo do 07/03/2016. Dita solicitude foi

Con data 09/03/2016 iniciouse o período de consultas previo á emisión do Informe Ambiental
Estratéxico, sendo publicada a correspondente documentación na páxina web do órgano ambiental.
Con data 30/03/2016 o Concello de Tomiño solicitou á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental reiniciar o procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada ao abeiro da
nova Lei 2/2016 de conformidade co disposto pola disposición transitoria segunda de dita lei.
Consulta pública
Entre os días 30/03/2016 e 30/05/2016 realizouse un novo período de consulta pública a través da sede
electrónica da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental dos documentos presentados
polo Concello de Tomiño, e ao mesmo tempo consultouse aos membros do Consello Galego de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e á Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo, entre outras administracións públicas.
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Decisión de Non sometemento a AAE
Con data 02/06/2016 o Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental ditou resolución pola que
se formula o Informe Ambiental Estratéxico na que resolve non someter ao procedemento de
avaliación ambiental estratéxica ordinaria a Modificación puntual n° 8 do Plan xeral de ordenación
municipal do Concello de Tomiño, toda vez que conclúe que non cabe esperar que se produzan
efectos ambientais significativos derivados da mesma.
Aprobación inicial da Modificación Puntual nº 8 do PXOM
A Modificación Puntual nº 8 do PXOM de Tomiño foi aprobada inicialmente por acordo do Pleno da
Corporación municipal de 08.09.2016, cumpridos os tramites establecidos no artigo 60 da LSG.
Información pública e informes sectoriais emitidos
De conformidade co establecido no artigo 60.6 da LSG, a documentación da MP foi sometida a
información pública polo prazo de dous meses, publicándose os correspondentes anuncios no Diario
Oficial de Galicia (DOG núm. 180 do 21.09.2016) e no xornal Atlántico Diario do día 19.09.2016.
Segundo consta na certificación expedida pola Secretaria Xeral do Concello de Tomiño con data
08.03.2017, durante o período de información pública da Modificación Puntual aprobada inicialmente
non se presentou alegación algunha.
O Concello de Tomiño remitiu á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (SXOTU) a
documentación do expediente da Modificación Puntual para os efectos do establecido no artigo 60.7
da LSG. Así mesmo, de conformidade co establecido no artigo 60.8 da LSG solicitouse a emisión dos
restantes informes sectoriais preceptivos.
Con data 07.03.2017 a xefatura territorial de Pontevedra da Consellería de MAOT remitiu ao Concello
de Tomiño o Informe emitido con data 23.02.2017 pola DXOTU relativo ao resultado do trámite previsto
no artigo 60.7 da LSG sobre a modificación puntual, con indicación dos informes sectoriais solicitados e
achegando copia dos informes emitidos no prazo legalmente establecido a tal efecto. Os informes

ORGANISMO

INFORME SOLICITADO

DATA EMISIÓN

Axencia Galega de Infraestruturas
Consellería de Infraestruturas e Vivenda

artigo 23.2 Lei 8/2013
Estradas de Galicia

27.12.2016

Instituto de Estudos do Territorio
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

artigo 7.2 Lei 7/2008
Protección da Paisaxe de Galicia

24.01.2017

Augas de Galicia
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

artigo 39 Lei 9/2010
Augas de Galicia

13.02.2015

Dirección Xeral de Ordenación Forestal.
Consellería do Medio Rural.

artigo 66 Lei 7/2012
Montes de Galicia

19.01.2017

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

artigo 21.3 Lei 10/2008
Residuos de Galicia

11.11.2017

Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas
Consellería do Economía, Emprego e Industria

artigo 14.2 Lei 3/2008
Ordenación de la minería de Galicia

16.02.2017

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Consellería de Cultura, Educación e O.U.

artigo 34.2 Lei 5/2016
Patrimonio cultural de Galicia

NON EMITIDO EN PRAZO

Secretaría Técnica do Patrimonio
Consellería de Facenda

artigo 101 Lei 5/2011
Patrimonio da C.A. de Galicia

17.10.2016
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Segundo consta no informe da DXOTU non se recibiu no prazo establecido o informe Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural. Dito prazo legal remataba o día 03.02.2017.
No referido informe da DXOTU dáse conta do trámite de audiencia dado aos concellos limítrofes:
CONCELLOS LIMÍTROFES

TRÁMITE DE AUDIENCIA

DATA EMISIÓN

Concello de BAIONA
Concello de GONDOMAR

24.01.2017

Concello de OIA

13.02.2015

Concello de O ROSAL
Concello de TUI

Os concellos de Baiona, O Rosal e Tui non formularon contestación algunha.
Coa mesma data do 07.03.2017 a xefatura territorial de Pontevedra da Consellería de MAOT remitiu, así
mesmo, ao Concello de Tomiño o Informe emitido fora de prazo pola Dirección Xeral do Patrimonio
Cultural con data 23.02.2017 relativo á modificación puntual.
Os restantes informes sectoriais preceptivos, non dependentes da comunidade autónoma, emitidos a
solicitude do concello de Tomiño son os que se relacionan a seguir:
ORGANISMO

INFORME SOLICITADO

DATA EMISIÓN

Deputación Provincial de Pontevedra
12.12.2016
Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicación.
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Soc. Inf.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

artigo 35.2 Lei 9/2014
Comunicaciones electrónicas

17.10.2016

Dirección General de Política Energética y Minas
Secretaría de Estado de Energía
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

artigo 154 RD 1955/2000

27.10.2016

Art.25.4 RDL 1/2001
Texto Refundido Ley de Aguas.

02.11.2016

No anexo 6 do presente documento recóllense os informes sectoriais emitidos e un informe - resumo do
resultado da información pública da Modificación Puntual, coa contestación, no seu caso, aos
referidos informes sectoriais.
No apartado 14 da presente memoria xustifícanse as modificacións operadas no documento da
Modificación Puntual como consecuencia dos informes emitidos.
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2.

OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

A vila de Goián, situada á beira do río Miño, constitúe un dos dous núcleos urbanos que articulan o
sistema de asentamentos do termo municipal de Tomiño.

Este núcleo urbano está conformado

arredor do espazo da “Praza” (Praza Pintor Antonio Fernández), ao pe da igrexa de San Cristovo,
espazo que historicamente constituíu o centro da vida social e comercial da vila, onde se celebraba
a feira e tiñan lugar os acontecementos culturais e sociais, razón pola que ao seu redor fóronse
localizándose os equipamentos (escolas, abadía, praza de abastos, etc.).

Porén, en ausencia da

mínima planificación urbanística, estes equipamentos dispuxéronse sen dar lugar a un espazo público
ben formalizado e de calidade que fora quen de organizar ao seu redor o desenvolvemento
ordenado do núcleo Goián, senón que este foi conformándose sobre a rede de camiños existente,
nomeadamente sobre a rúa que leva ao río: a Avenida

Ordóñez, rúa de relativamente recente

creación (principios do século XX) que é o eixo que na actualidade vertebra actividade da vila. De
igual xeito, a Alameda, principal zona verde do núcleo, malia ocupar unha posición privilexiada para
a articulación do conxunto do espazo público, na actualidade preséntase como un elemento
completamente desconectado e relegada a practicamente un espazo residual sen apenas uso
(practicamente reducido á celebración das festas dos Remedios).
O Concello de Tomiño pretende levar a cabo un proceso de recualificación do núcleo urbano de
Goián a partir da valorización do espazo público. Recualificación que pasa por recuperar o papel
principal da Praza como espazo público de referencia das actividades urbanas e como elemento
central da estrutura urbanística da vila, por reconfigurar o espazo da Alameda resolvendo a súa
acaída integración na trama urbana, e por incorporar alternativas de accesibilidade e mobilidade
que permitan reordenar e reducir a carga de tráfico rodado e de aparcamento arredor da Praza e
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Esta reconfiguración do espazo central da vila de Goián encádrase, xunto coas actuacións en curso
ou xa desenvolvidas no núcleo de Seixo e na propia vila de Goián, nunha estratexia de consolidación
e fortalecemento dos núcleos urbanos, desenvolvida nos últimos anos polo goberno municipal no
convencemento de que nun concello como o de Tomiño, caracterizado pola dispersión da residencia
e dos usos propiamente urbanos, esta estratexia resulta primordial para acadar un desenvolvemento
equilibrado e sostible do territorio.
Porén, o vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Tomiño non abordou a problemática
deste espazo singular, limitándose a recoñecer –e mesmo a consolidar– coa cualificación do solo as
situacións e as dinámicas de desenvolvemento previas (consolidación das aliñacións, usos residenciais,
edificación directa...) sen mais consideración respecto do tratamento dos espazos e usos públicos que
a mera previsión da ampliación da superficie da alameda sobre parte das fincas interiores deste gran
quinteiro.
Por elo, para levar a cabo as actuacións necesarias para a reconfiguración pretendida deste espazo
público resulta imprescindible abordar unha modificación do vixente PXOM para axustar as súas
determinacións respecto deste ámbito espacial concreto de conformidade cos obxectivos
perseguidos, tanto no referido á cualificación urbanística e á ordenación pormenorizada deste
espazo, como á instrumentación da xestión cara a facilitar a súa execución; e, tamén, para garanti-la
protección de determinados elementos do patrimonio arquitectónico goianés (nomeadamente
dalgúns valiosos exemplos de arquitectura indiana), conformadores da tradicional imaxe urbana da
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vila, que na actualidade carecen da debida protección.
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3.

OBXECTO E ALCANCE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

3.1.

OBXECTO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

De acordo co formulado nos anteriores apartados, a presente Modificación Puntual do PXOM do
Concello de Tomiño no ámbito do núcleo urbano de Goián ten por obxecto introducir as
determinacións urbanísticas no planeamento municipal que fagan posible a recualificación do núcleo
urbano de Goián cos seguintes obxectivos:


Conectar e dar coherencia ó conxunto de equipamentos públicos que foron sendo situados
na súa proximidade (auditorio, pavillón deportivo, campo de fútbol, alameda, parada de
autobús, etc) pero sen a mínima articulación necesaria entre eles.



Reordenar os equipamentos e o uso do espazo público coa incorporación de novos usos
necesarios (áreas de xogo infantil, pistas deportivas ao aire libre, dotación de aparcamento,
etc). Neste sentido procúrase a reconfiguración da superficie do recinto escolar existente,
dotándoo do terreo necesario para a ampliación das instalacións e a reordenación dos seus
accesos, nomeadamente para facilitar a accesibilidade e estacionamento do bus escolar e
dos pais nas debidas condicións de seguridade, atendendo ás reiteradas demandas da
comunidade escolar.



Recualificar e poñer en valor o espazo da Praza, coa eliminación do tráfico rodado e a
realización de actuacións de reurbanización, que, ademais, procuren a articulación deste
espazo coa Avda. Ordóñez.



Redefinir o espazo da Alameda (hoxe relegada a practicamente un espazo residual sen
apenas uso) para recuperalo para o lecer dos goianeses integrándoo de forma efectiva co
resto do espazo público e convertelo na “porta de entrada” da Vila de Goián.



Incorporar alternativas de accesibilidade e mobilidade que permitan reordenar e reducir a
carga de tráfico rodado e aparcamento arredor da Praza dando prioridade neste espazo ó
alternativos necesarios para dar servizo a este espazo e ás actividades que acolle.



Facilitar a incorporación de usos que favorezan a concentración e a diversificación das
actividades urbanas no núcleo de Goián para fortalecer o seu papel como referente urbano
de Tomiño e potenciar a súa atractividade fronte á dispersión que caracteriza o territorio deste
concello, na procura de un desenvolvemento mais racional e sostible.



Protexer e poñer en valor o patrimonio arquitectónico da vila, singularmente os destacados
exemplos de arquitectura indiana, característica desta zona, cun importante valor na
configuración da escena urbana do núcleo de Goián.

Os obxectivos perseguidos xustifican sobradamente a presente modificación puntual do PXOM en
razóns de interese público (mellora substancial da ordenación urbanística vixente, mellora da
articulación dos espazos libres públicos, incorporación de usos e dotacións necesarias, protección do
patrimonio cultural, resolución de problemas de circulación, ...) como esixe o artigo 83.1 da LSG.
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4.

MARCO LEGAL E COMPETENCIAL

A modificación puntual do planeamento municipal configúrase como unha potestade administrativa
(ius variandi) residenciada no municipio e na Comunidade Autónoma, como administracións con
competencias para establecer a ordenación urbanística do territorio e formular o planeamento, con
suxeición ó control xurisdicional a posteriori, tanto no que se refire a cuestións de legalidade como á
verificación da realidade dos feitos que amparan as decisións administrativas.
A actual regulación urbanística respecto da alteración do planeamento urbanístico atópase recollida
no artigo 83 da LSG, coa excepción do disposto no artigo 65. De conformidade co establecido no
referido artigo 83 as modificacións de calquera dos elementos dos plans, proxectos, normas e
ordenanzas suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación.
No caso presente e pola propia entidade do obxecto do documento, así como polo alcance e
incidencia da alteración pretendida, esta non pode considerarse unha revisión do planeamento
municipal, debéndose encadrar necesariamente como modificación puntual do mesmo, xa que non
comporta a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e orgánica do territorio ou da
clasificación do solo, motivada pola elección dun modelo territorial distinto ou pola aparición de
circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou económico, que incidan substancialmente
sobre a ordenación, tal como se dispón no artigo 83 LSG. Esta modificación puntual resulta, ademais,
obrigada para acadar os fins pretendidos polo Concello de Tomiño, xa que polo seu contido non se
pode encadrar nos supostos aos que se refire o artigo 65 da LSG ao supoñer a alteración de
determinacións propias do planeamento xeral.
A modificación puntual comporta, no ámbito da mesma, a adaptación das determinacións do
planeamento municipal ao marco da lexislación vixente, tanto no referido á lexislación urbanística
como sectorial, así como o seu encaixe cos instrumentos de ordenación do territorio vixentes,
nomeadamente

ás

Directrices

de

Ordenación

do

Territorio

de

Galicia

(DOT),

aprobadas

definitivamente por medio do Decreto 19/2011, instrumento que, no marco da Lei 10/1995, de 23 de
novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia

(LOT), ofrece a visión global da ordenación

súas determinacións, de conformidade co previsto no artigo 9 da LOT, de forza vinculante en
congruencia coa súa función de instrumento director.
Xa que logo, a Modificación Puntual redáctase de conformidade coas disposicións da LSG,
nomeadamente coas disposicións de carácter xeral establecidas nos artigos 41 a 47 e 51 LSG e deberá
conter, no que lle resulte de aplicación en virtude do seu alcance, as determinacións recollidas nos
artigos 52 a 57 LSG, e a documentación establecida nos artigos 58 e 59 LSG.
Xunto coas determinacións do planeamento municipal o marco legal de aplicación para a redacción
do presente Modificación Puntual o constitúe no fundamental as normas que se relacionan no Anexo 1
do presente documento.
De conformidade co disposto polos artigos 51.1 da LSG e 85.2 do RLS, a presente Modificación Puntual
do PXOM de Tomiño redáctase por unha equipa multidisciplinar conformada, entre outros, polos
arquitectos D. Fco. Javier Rivas Barros (director da equipa) e D. Antonio Iglesias García-Alvaro, e o
enxeñeiro de camiños, canles e portos D. Santiago Javier Pérez Vázquez.
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5.

CONTIDO DO DOCUMENTO

A documentación completa da Modificación Puntual nº 8 do PXOM relativa á reconfiguración de
espazos públicos e usos no núcleo urbano de Goián, no Concello de Tomiño estrutúrase nos seguintes
apartados:
A. Memoria xustificativa
Descríbese e xustificase a ordenación proxectada, así como o cumprimento da lexislación de
aplicación. Indícanse as determinacións do planeamento que se modifican e o alcance da
modificación.
B. Contido substantivo da modificación puntual
Concreta as determinacións do PXOM do Concello de Tomiño que son obxecto de modificación e
define con precisión as novas determinacións modificadas derivadas da ordenación urbanística
proposta no ámbito da Modificación Puntual.
D. Estratexia de actuación, estudo económico financeiro e informe ou memoria de sostibilidade
económica.
Define a orde de prioridades das actuacións previstas na MP e avalía os investimentos públicos e
privados necesarios para a execución da ordenación prevista, asignando este investimento aos
distintos axentes que participan no desenvolvemento.
E. Cartografía
Contén os planos de información e de ordenación para a correcta definición gráfica das novas
determinacións do planeamento. A cartografía realízase de forma congruente cos obxectivos e
finalidade da MP e coa documentación gráfica do PXOM, na que se integra. Os planos de
ordenación da MP 8 realízanse sobre a base cartográfica municipal actualizada e en congruencia cos
criterios de representación empregados na Modificación Puntual nº 7 do PXOM aprobada
provisionalmente polo pleno do Concello de Tomiño en sesión de XX/XX/2016 que neste momento

F. Anexos
Anexo 1.

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA.

Anexo 2.

FICHAS INDIVIDUAIS DOS ELEMENTOS QUE SE INCORPORAN AO CATÁLOGO DE EDIFICIOS E ELEMENTOS
A CONSERVAR DO PXOM DE TOMIÑO.

Anexo 3.

PLANO DA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DO ÁMBITO DA MP.

Anexo 4.

ANÁLISE

DA INCIDENCIA PAISAXÍSTICA DA ORDENACIÓN NA CUNCA VISUAL DA IGREXA DE SAN

CRISTOVO DE GOIÁN

Anexo 5.

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉXICO.

Anexo 6.

INFORME DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

Anexo 7.

ANÁLISE E DIAGNOSE DA SITUACIÓN EXISTENTE EN MATERIA DE RESÍDUOS.
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atópase pendente de aprobación definitiva.

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL RELATIVA Á RECONFIGURACIÓN DE
ESPAZOS PÚBLICOS E USOS NO NÚCLEO URBANO DE GOIÁN, CONCELLO DE TOMIÑO
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA. TOMO I. MEMORIAS

6.

ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

A presente Modificación Puntual do PXOM do concello de Tomiño afecta, co alcance que na mesma
se precisa, ás determinacións da ordenación urbanística dunha parte do núcleo urbano de Goián.
Concretamente a boa parte do ámbito triangular conformado entre a Avenida de Brasil (estrada PO552, Tui-A Guarda), a Avenida Ordóñez e a Avenida do Regatiño –excluídos os solares xa edificados
arredor da rúa Valle Inclán–, mais unha porción de terreo situado ó norte da PO-552, entre esta e o
camiño do Regatiño. Este ámbito abarca unha superficie total de 68.959 m2 de solo, clasificado na
súa totalidade como Solo Urbano Consolidado polo PXOM.
A delimitación precisa do ámbito da Modificación puntual establécese nos planos de ordenación da
cartografía da MP.
Non obstante o anterior, a presente Modificación Puntual, incorpora ó seu contido, ademais da
modificación das determinacións de ordenación do referido ámbito, modificacións da normativa
urbanística do PXOM cuxa aplicación, unha vez entren en vigor, afectarán a todo o municipio.
Así mesmo, a modificación do catálogo do PXOM inclúe edificacións situadas fora do ámbito

Delimitación da Modificación Puntual sobre ortofotografía do PNOA.
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7.

DETERMINACIÓNS DO PLANEAMENTO VIXENTE

7.1.

PLANEAMENTO MUNICIPAL VIXENTE

A regulación urbanística do Concello de Tomiño réxese por un Plan Xeral de Ordenación Municipal
(PXOM) aprobado definitivamente por acordo do Pleno da Corporación Municipal de data 29.03.2001
(DOG 16.04.2001). A súa normativa urbanística foi publicada no BOP nº 93 de 15.05.2001. O
planeamento municipal de Tomiño, xa que logo, non está adaptado á vixente Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do Solo de Galicia nin o estaba á anterior Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA) senón á Lei 1/1997 do 24 de marzo, do
solo de Galicia.
Así mesmo, aprobáronse ata a data, as seguintes modificacións puntuais do PXOM e instrumentos de
planeamento de desenvolvemento:
APROBACIÓN

PUBLICACIÓN
DOG
NORMATIVA-BOP

DEFINITIVA

M.P. PXOM Nº 1-A

29/03/2005

03/06/2005

27/05/2005

M.P. PXOM Nº 2. INVENTARIO DE CAMIÑOS PUBLICOS

03/05/2005

03/06/2005

-

M.P. PXOM NUM 1-B. TROCO NAS CARACTERISTICAS DE PROTECCION
ESPECIAL EN VILACHAN E ADAPTACION DAS ORDENANZAS 9 E 10

18/05/2005

21/07/2005

21/07/2005

M.P. PXOM NUM 4. CREACION DA ORDENANZA 1-B. ORDENACION DAS AR-1 E
AR-2.

04/04/2008

21/05/2008

07/05/2008

M.P. NUM 6 DO PXOM RELATIVA A AR-3, INCLUINDO A SUA ORDENACION
DETALLADA

03/11/2009

20/11/2009

-

P.E. DE ALIÑACIONS E RASANTES NA VIA BAR 0311 MOSTEIRO-BARRANTES

22/11/2012

21/12/2012

-

31/0/2007

30/10/2007

28/09/2007

E.D. PARA REAXUSTE DE ALINEACIONS NA RUA DE NOVA APERTURA ESQUINA
AVDA REPUBLICA ARGENTINA, NA PARROQUIA DE TOMIÑO.

7.2.

DETERMINACIÓNS DO PXOM NO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

A clasificación urbanística do ámbito do MP é a reflectida nos planos de Ordenación do PXOM nº 2.21
e 2.22, e 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5, a escala 1/5.000 e 1/1.000 respectivamente.
A totalidade do ámbito do MP está clasificado como Solo Urbano Consolidado. O réxime do Solo
Urbano, establécese no apartado 3.2 da Normativa Urbanística do PXOM. As determinacións
urbanísticas do ámbito de referencia da Modificación Puntual, están fixadas no artigo 4.2.3 “Normas
reguladoras do solo urbano” da normativa urbanística do PXOM.
Dotacións públicas
Dentro do ámbito, están delimitados dous espazos libres de uso e dominio público: a “Alameda
Merendero” (Incluída no Sistema Xeral de ZVEL); e a “Praza do Pintor Antonio Fernández” (zona verde
de carácter local).
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Así mesmo, están delimitados os seguintes equipamentos: de uso Deportivo (DEP) “Pavillón
Polideportivo” (S.X.); de uso Cívico-Cultural (CC); de uso Docente (D) “Colexio Público Pintor Antonio
Fernández”, aínda que dentro deste equipamento inclúese tamén, erroneamente, a casa reitoral.
En canto á reserva de solo para aparcamentos públicos, o PXOM carece de previsión algunha no que
respecta a este ámbito.

Aproveitamentos urbanísticos
A ordenación establecida polo PXOM no ámbito da MP asigna, a través da correspondente
cualificación urbanística, os usos e intensidades dos solos con aproveitamentos lucrativos. Con
carácter xeral os usos asignados son usos residenciais, quer en edificación colectiva entre medianeiras,
quer en edificación unifamiliar, sen máis previsión respecto de outros usos que a que resulta das
condicións de compatibilidade de usos establecidas nas correspondentes ordenanzas. Así, os solos con
fronte á Avda. Ordóñez e os pertencentes aos quinteiros da contorna da igrexa, así como os que dan
fronte á Avda. de Brasil (estrada PO-552) nos treitos mais próximos ao cruce coa Avda. Ordóñez, están
cualificados coa ordenanza 1-A de edificación en quinteiro (manzana) pechado cunha altura de tres
plantas (B+2) e aproveitamento baixo cuberta e con fondos de edificación definidos, con carácter
xeral en 14 m. para as plantas de piso, pudendo ocupar a planta baixa a totalidade da parcela
cualificada.
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PXOM. Ordenación. Montaxe dos planos 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5 a Escala 1/1.000.

A beira oeste da Avenida do Regatiño, entre a zona de ordenanza 1.A e o auditorio está cualificada
coa ordenanza 2 grao C de edificación unifamiliar illada, adosada ou en fileira. Por último, a porción
do ámbito da MP situado ao norte da PO-552 esta cualificada coa mesma ordenanza 2 pero co grao
A de edificación unifamiliar illada, agás unha estreita franxa de solo cualificado coa ordenanza 4 de

O PXOM non contempla reserva algunha de solo para vivenda sometida a algún réxime de protección
pública.
Os aproveitamentos urbanísticos asignados polo PXOM no ámbito da MP, que resultan da aplicación
das referidas ordenanzas, resúmense no seguinte cadro:
Superficie
de solo

Uso
característico

m2

Edificabilidade
máxima

Ocupación
máxima

Tipoloxía
edificatoria

Número de
vivendas

m2 edif.

m2

7.398 Edi f entre medi a n.

119

Solo Urbano Consolidado
ORDENANZA 1.A

7.398

Res i denci a l

19.342

ORDENANZA 2.A

10.195

Res i denci a l

5.098

5.098

Edi f uni f i l l a da

20

ORDENANZA 2.C

7.360

Res i denci a l

5.152

5.152

Edi f uni f fi l ei ra

29

360

Indus tri a l

540

180

Ed i l l a da

ORDENANZA 4
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A ordenación do ámbito da MP no PXOM resúmese no seguinte cadro:
DOTACIÓNS PÚBLICAS

43.646

ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES
ALAMEDA (SX ELZV)
ESPAZOS LIBRES (SL)

18.565
18.060
505

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
DOCENTE (Colexio público e Casa Reitoral)
POLIDEPORTIVO/AUDITORIO

14.199
6.964
7.235

SISTEMA VIARIO

10.882

SUPERFICIES CON APROVEITAMENTOS LUCRATIVOS
ORDENANZA 1.A
ORDENANZA 2.A
ORDENANZA 2.C
ORDENANZA 4

25.313
7.398
10.195
7.360
360

SUPERFICIE TOTAL DO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

68.959

Elementos catalogados do patrimonio cultural
O Anexo nº 1 “Catálogo de Edificios e Elementos a conservar” do PXOM de Tomiño recolle no interior
do ámbito da MP, un único elemento de patrimonio cultural catalogado, o Reitorado de San Cristovo
de Goián, co código de identificación 3605400700005, datada a súa construción hai máis de un
século. A descrición que fai deste elemento é a que segue:
“Casona solariega, de planta rectangular con dúas alas nos extremos de factura recia e nobre, con
muros de mampostería con xambaxe de portas e fiestras de pedra labrada. Escada de acceso exterior
nobre e en pedra tanto os chanzos como os antepeitos da mesma . Galería aberta á igrexa e o seu
atrio, pechada e sobre columnata de pedra que configura un soportal inferior. Balcón con varanda de
fundición. Portalón de entrada con xambas e lintel de pedra sobre o que se coloca unha cruz. A casa
reitoral consta de planta baixa con dependencias parroquiais , planta alta e baixo cuberta. Vivenda
parroquial.
distorsiona a harmonía da cuberta da casa. O conxunto reitoral -igrexario, adro e igrexa de San
Cristovo é bastante harmónico e de notable beleza.”

Casa reitoral da parroquia de San Cristovo de Goián.
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O ámbito da MP resulta tamén afectado parcialmente polo contorno de protección da igrexa de San
Cristovo de Goián, elemento esencial da configuración do espazo da praza, que figura tamén
recollido no anexo nº 1 “Catálogo de Edificios e Elementos a conservar” do PXOM, co código de
identificación 3605400700001. A descrición que recolle o catálogo desta igrexa, datada no século XV,
é a que segue:
“Planta basilical de tres naves. Ábsida con bóveda de aresta sobre pilastras. Arco triunfal de medio
punto sobre pilastras . Nave maior con bóveda de canón dividida en catro tramos por feixóns que
nacen sobre ménsulas decoradas con caras. Naves laterais cubertas de bóvedas de un cuarto de
canón.
Exterior: Fachada dividida en tres rúas por medio de pilastras.Porta de arco rebaixado con doselete,
fiestra receada de moldura plana e copete semicircular con cornixa rota . Rúas lateral sur enmarcadas
por pilastras que rematan en pináculo e ao norte torre campanario de tres corpos acabados en

Igrexa de San Cristovo de Goián.

O anexo nº 1 “Catálogo de Edificios e Elementos a conservar” do PXOM, non recolle ningún outro
elemento na contorna da Modificación Puntual.

22

Cod. Validación: 76K4AM7GKE2MLLET6DLZTSER9 | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 24 a 288

estrutura bulbosa. Ábsida destacado en altura. Sancristías pegadas no muro norte e sur.”
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8.

AFECCIÓNS DA ORDENACIÓN TERRITORIAL E URBANÍSTICA

8.1.

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL

Dentro dos instrumentos de planificación autonómicos vixentes de carácter supramunicipal
enmarcados na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia analizáronse
pola súa posible incidencia sobre o ámbito da MP ós seguintes:


Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), aprobadas definitivamente mediante o Decreto
19/2011, de 10 de febreiro (DOG 22/02/2011).



Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL), aprobado definitivamente mediante o Decreto
20/2011, do 10 de febreiro (DOG 23/02/2011).



Plan hidrolóxico da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil (2016-2021)



Plan de mobilidade e ordenación viaria estratéxica 2010-2015 (Plan Move)



Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia (2010-2020)



Plan de saneamento de Galicia (2010-2015)



Plan Auga (2010-2025)



Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, Pladiga 2014

Da análise dos referidos instrumentos conclúese que non xeran afeccións sobre o ámbito da MP, así
como que, dadas as características da mesma e a localización, dimensión e características do seu
ámbito, non resultan previsibles efectos negativos sobre ditos instrumentos como resultado das
determinacións da MP. Faise, en todo caso especial mención ás DOT, en canto que instrumento de
referencia para o planeamento urbanístico, e ao POL.
8.1.1.

As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT)

As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) son o instrumento que, no marco da Lei 10/1995, de 23
territorial de Galicia e constitúe a referencia para o resto das figuras de planificación e para as
actuacións que desenvolvan tanto as administracións coma os particulares, cuxas determinacións, de
conformidade co previsto no artigo 9 da LOT, dispoñen de forza vinculante en congruencia coa súa
función de instrumento director.
As DOT teñen como finalidade precisar a definición dun modelo territorial para Galicia, establecendo
as pautas espaciais de asentamento das actividades. As propostas e determinacións das DOT
pretenden definir unha senda a seguir e trazar un escenario de futuro, que baixo unha perspectiva de
sostibilidade, aspira a conseguir a cohesión social e territorial de Galicia. As DOT configuran un modelo
territorial baseado nun sistema xerarquizado de asentamentos articulado polas redes de infraestruturas
e equipamentos.
As determinacións das DOT, de acordo ao disposto no artigo 10.2.5 das mesmas, serán de aplicación a
todos os instrumentos de planeamento urbanístico.
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A Modificación Puntual, redáctase de conformidade coas determinacións establecidas nas DOT.
8.1.2.

O Plan de Ordenación do Litoral (POL)

O Plan de Ordenación do Litoral (POL), ten por obxectivo establecer os criterios, principios e normas
xerais para unha ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e
sostibilidade, así como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e valorización
das zonas costeiras.
Aínda que o POL afecta a parte do núcleo urbano de Goián, o ámbito desta Modificación Puntual,

Ámbito do POL en amarelo e localización da MP en cor vermello.

8.2.

OUTRAS AFECCIÓNS TERRITORIAIS EXISTENTES NO ÁMBITO DA MP

Na formulación da modificación puntual tivéronse en conta as distintas afeccións que inciden no
ámbito da mesma de conformidade co establecido na lexislación urbanística e de ordenación do
territorio e a normativa sectorial de aplicación.
8.2.1.

Espazos Naturais Protexidos

No ámbito de actuación do MP, non existe ningún Espazo Natural Protexido (ENP) incluído na Rede
Natura 2000 e na Rede Galega de Espazos Protexidos.
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non está afectado pola delimitación do ámbito de aplicación do POL.
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8.2.2.

Hábitats de interese comunitario

O ámbito do MP non está afectado por ningún hábitat de interese comunitario.
8.2.3.

Estradas

Polo interior na zona Norte e no límite Oeste do ámbito descorre a estrada autonómica PO-552, de tipo
convencional.
As afeccións derivadas da presenza de estradas de titularidade autonómica PO-552 son as
establecidas na Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia, no seu Título IV, Capítulo I,
Delimitación de zonas, para o caso de estradas de tipo convencional. Agora ben, en función do
disposto no artigo 38.4 da Lei 8/2013, e ao atravesar a estrada PO-552 un tramo urbano na zona do
ámbito da MP, non se establecen no mesmo nin zonas de protección (zona de servidume e zona de
afección), nin liña límite de edificación.
O demais viario que descorre polo ámbito da MP é de titularidade municipal.
8.2.4.

Augas e ámbitos de protección

Os cursos de auga máis próximos ao ámbito da MP son o Regato Cerradas localizado ao Norte do
ámbito, e o Río Tollo, ao Suroeste do mesmo. Ningún deles afecta ao ámbito da MP, e ningún deles,
está catalogado dentro das Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) delimitadas
na “Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las Áreas con Riesgo
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) del territorio español de la Demarcación Hidrográfica del
Miño-Sil (DHMS”) así como nos “Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación y Dominio Público
Hidráulico de las Zonas Inundables”, tal e como reflicte o visor cartográfico do Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables.
Respecto á afección do Dominio Público Hidráulico, a zona de policía dos ríos ou regos próximos (100
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metros a ambas as marxes da canle) non incide no ámbito da MP.
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9.

DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL

9.1.

CONSIDERACIÓNS RESPECTO DA ORDENACIÓN PREVISTA NO PXOM.

9.1.1.

Zonas Verdes e espazos libres

O PXOM delimita dentro do ámbito da MP dous espazos libres de uso e dominio público: a “Alameda
Merendero”, incluída no Sistema Xeral de zonas verdes e espazos libres, e a Praza de Goián (“Praza do
Pintor Antonio Fernández”) como sistema local de espazos libres públicos.


Alameda

O parque da Alameda, cunha superficie de 6.737 m2, é a maior zona verde pública do núcleo urbano
Goián. Pero, malia a súa localización no cerne do núcleo, a día de hoxe segue a ser un espazo sen
apenas uso –practicamente reducido á celebración das festas patronais– debido fundamentalmente
á falta de integración co resto do espazo público de Goián. Chama a atención que, tratándose dun
espazo rodeado de equipamentos públicos, todos eles danlle as costas, pechándose cara el,

Espazos libres e zonas verdes previstos polo PXOM no ámbito da MP

O PXOM contempla a ampliación da Alameda cualificando como zona verde (SX ELZV) un total de
18.060 m2 de superficie. Porén a delimitación formulada polo PXOM para a ampliación da que ten que
ser unha importante dotación presenta serias deficiencias, en canto que:


non da solución aos problemas de integración deste espazo, senón que tende a perseverar
nos mesmos, mantendo o seu illamento respecto dos espazos públicos máis significativos do
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contribuíndo a remarcar o seu carácter de espazo residual (cando menos no referido ao seu uso)
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núcleo urbano (Praza e Avda. do Regatiño) de forma que segue a formularse como un espazo
exclusivamente orientado na práctica á estrada PO-552.


conforma un espazo fragmentado en forma de U que dificulta a súa lectura como espazo
unitario que serva de ligazón aos distintos equipamentos que o circundan



limítase a incorporar parte dos terreos baleiros lindantes, sen facer consideración algunha en
relación coas necesidades reais dos equipamentos existentes e os límites entre os mesmos e
este espazo.

Por outra parte, o PXOM non propón mecanismo algún para a xestión desta dotación, limitándose á
cualificar o solo como SX ZVEL.


Praza

O PXOM contempla tamén unha modificación do espazo da praza de Goián alongando os xardíns
actuais ata a fronte da igrexa, dando lugar á conformación dun espazo definido por un espazo libre
central arrodeado por viario. Na previsión do PXOM este espazo público defínese sobre a prolongación
da aliñación do edificio das antigas escolas municipais a partir da que se completa, xunto coa
aliñación do camiño posterior, a definición dunha de edificación en entre medianeiras. Esta solución,
que non deixa de ser unha solución convencional,utilizada frecuentemente no deseño urbano, no
presente caso presenta importantes problemas que deben de levar a súa reformulación:


Supón a desfiguración dun espazo tradicional que forma parte da memoria dos goianeses
alterando a súa escala.



Obriga a demolición dunha edificación existente de valor patrimonial (como exemplo da
tradición goianesa da arquitectura indiana) que, xunto coas edificacións de enfronte, son
elementos importantes na conformación da imaxe tradicional da praza. Esta edificación xoga,
ademais un papel moi relevante na conformación da percepción da escala deste espazo
público.



A configuración proposta basease –e promove– na segregación funcional no uso espazo
público, separando os ámbitos reservados para a circulación rodada (que son os
dos ámbitos reservados para o peón (que son aos que se limita a consideración de espazos
libres públicos)

9.1.2.

Equipamentos públicos

A dispoñibilidade de solo deu lugar á concentración no contorno do espazo da Alameda dun
conxunto de dotacións que foron situándose sobre parcelas segregadas (auditorio, pavillón deportivo,
colexio público,..) pero de forma completamente autónoma sen a mínima planificación previa nin
articulación ou relación algunha entre elas.
Nin as problemáticas derivadas desta situación nin as previsións necesarias para facerlles fronte
(aparcamento, accesibilidade, articulación co espazo público...) son abordadas polo PXOM, que se
limita a delimitar e cualificar o solo correspondente a cada un destes equipamentos públicos xa
existentes.
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Equipamentos públicos previstos polo PXOM no ámbito da MP

En relación con cada unha delas cumpre indicar:


Pavillón Polideportivo

O PXOM cualifica como equipamento deportivo, con carácter de sistema xeral segundo consta na
memoria do PXOM, as instalacións do pavillón polideportivo existente. A delimitación deste
equipamento axústase á configuración actual da parcela na que se atopa esta instalación, porén
completar a súa fronte á estrada PO-552 (Avda. de Brasil) e redefinir a relación entre as dúas
dotacións.


Auditorio

As actuais instalacións do auditorio municipal están recollidas no PXOM como equipamento de uso
Cívico-Cultural (CC). A delimitación axústase á parcela ocupada por esta instalación.


Colexio Público

O Colexio Público Pintor Antonio Fernández está cualificado no PXOM como equipamento de uso
Docente (D) dentro dunha delimitación que ademais das instalacións do colexio incorpora
(erroneamente) parte dos terreos da casa reitoral, ademais do camiño que descorre entre ambas.
A comunidade escolar de Goián ven demandando dende hai tempo a ampliación das instalacións
do colexio, sen que esta demanda se poda atender porque os terreos dispoñibles dentro da parcela
do colexio son completamente inadecuados para atender as necesidades formuladas (tanto pola súa
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situación como pola súa topografía, ao localizarse na zona con pendentes máis acusadas do ámbito).
As demandas da comunidade escolar alcanzan tamén ás dificultades de acceso, tanto do transporte
escolar como dos vehículos particulares. A solución aos problemas formulados demanda a
reorganización do espazo desta dotación coa ampliación das instalacións sobre a propiedade
particular lindeira polo oeste e a reorganización dos accesos. Sendo posible, ademais liberar o espazo
ocioso cualificado como dotacional para a súa incorporación á alameda


Casa Reitoral

Malia as dúbidas que ofrece o seu encaixe como dotación pública, na tradición do planeamento ven
sendo habitual tal cualificación como equipamento relixioso. En calquera caso nin a cualificación que
recolle o PXOM para parte da parcela da casa reitoral (equipamento docente – D) nin a súa
delimitación semellan resultar axeitadas. No referido á delimitación, porque non permite garantir a
integridade dos elementos substantivos dunha finca que forma parte do contorno dun elemento
catalogado, polo que debe propoñerse a súa redelimitación facéndoa compatible coa necesidade
de ampliación da Alameda.
9.1.3.

Mobilidade. Viario público e aparcamentos.

A estrutura viaria do ámbito da MP esta conformada polo triángulo definido pola estrada PO-552
(Avda. do Brasil) principal colector de tráfico da comarca do Baixo Miño, que forma parte do Sistema
Xeral viario, e as avenidas de Ordóñez e O Regatiño, viarios locais. Esta estrutura complétase coa rede
interior de rúas e camiños públicos que figuran inventariados na Modificación Puntual do PXOM nº 2 de
Inventario de Camiños Públicos, coas referencias GOI-038, GOI-039 e GOI-061. No límite norte da MP,

Inventario de Camiños Públicos no ámbito da MP. Fonte: MP nº 2 do PXOM. Planos 7.21 e 7.22.
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O acceso principal ao núcleo de Goián prodúcese dende a PO-552 a través da Avda. Ordóñez,
cunha intersección regulada semaforicamente, Esta intersección vese moi condicionada polas
edificacións das esquinas da Avda. Ordóñez, estando prevista no PXOM a súa mellora coa
rectificación das aliñacións de ambas esquinas. Pero esta solución suporía a desaparición de dúas
edificacións tradicionais de valor patrimonial, nomeadamente unha de elas que constitúe un relevante
exemplo da arquitectura indiana.
A mellora da sección e urbanización da Avda. do Regatiño levada a cabo en tempos recentes,
permite unha alternativa de acceso ao núcleo de Goián mais acaída, xa que dispón de mellores
condicións para a resolución da intersección coa PO-552 e distribúe de xeito mais eficiente os tráficos
no núcleo.
Por outra banda, aínda que algunhas das rúas interiores están conformadas como vías de convivencia
de tráficos Na rede viaria do ámbito a predominancia de uso e do tráfico rodado, sen que existan
espazos de uso exclusivo ou prioritario do peón.
Potenciar a Avda. do Regatiño como acceso principal ao núcleo de Goián, permitiría ademais reducir
a carga de tráfico da Avda. Ordóñez no treito entre esta e a PO-552, facilitando a peonalización ou
semipeonalización deste eixo de actividade urbana.
No que respecta á dotación de aparcadoiros públicos, tampouco existe no PXOM previsión algunha
ao respecto. Os únicos espazos de aparcamento existente no ámbito son 12 prazas situadas diante do
auditorio e o aparcamento nas bandas do viario público, o que leva a que os espazos públicos mais
valiosos (p.ex. a praza) estean ocupados permanentemente por vehículos no canto de ser espazos
para o lecer dos veciños e veciñas.
9.1.4.

Usos e tipoloxías edificatorias.

O único uso lucrativo establecido polo PXOM no ámbito da MP (sen prexuízo das condicións de
compatibilidade que establecen as correspondentes ordenanzas) é o uso residencial, ordenado en
pechada (segundo a redacción que a esta ordenanza se lle deu pola MP nº 4 do PXOM), e nº2, de
edificación unifamiliar, nos graos A (vivenda illada en parcela mínima de 500 m.) e C (vivenda illada,
apegada, ou en fileira en parcela mínima de 250 m.).
A ordenación en couzada pechada (1-A) disponse completando os quinteiros xa definidos (cando
menos en parte) pola edificación entre medianeiras no contorno da Avda. Ordóñez e da Praza.
A ordenación en vivenda unifamiliar disponse en toda a fronte da Avda. do Regatiño (2C) e na área
ao norte da PO-552 (2C). A cualificación destas áreas de vivenda unifamiliar, ademais de resultar
inconvenientes para a ordenación do ámbito en canto que tipoloxías que comportan unha
desmesurada ocupación privada do solo, impedindo os usos públicos que demanda o interese xeral
da ordenación deste ámbito, carecen de xustificación na ordenación por distintas razóns:
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En primeiro lugar porque, como ordenación dun solo urbano consolidado, carecen da referencia das
preexistencias que determinen a consolidación de tal tipo de ordenación, de tal xeito que as únicas
vivenda unifamiliares en fileira existentes na contorna son as construídas como consecuencia do
PXOM. En realidade trátase dunha auténtica innovación ordenadora, impropia dos solos urbanos
consolidados. E en segundo lugar, porque a tipoloxía de parcela que resulta da ordenación
determinada polo PXOM resulta tamén incompatible coa estrutura da propiedade sobre a que se
aplica. En efecto, a debida congruencia entre a ordenación plasmada e a realidade de feito sobre a
que tal ordenación se plasma aquí sucumbe: pretenderíase ordenar en tipoloxía de parcela de 250
m2 parcelas de entre 4.500 m2 e 6.500 m2 de superficie, con fondos de entre 75 e 100 m., o que
resultaría imposible sen incumprir coa ordenación pretendida ou sen aplicar operacións de

Ordenación dos usos lucrativos nlo PXOM no ámbito da MP
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reorganización da propiedade impropias do solo urbano.
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O mesmo cabería dicir da ordenación plasmada polo Plan nas parcelas cualificadas coa ordenanza
2A ao norte da PO-552, cuxa categorización como solo urbano consolidado podería chegar a
entenderse á luz da le 1/1997 (que foi a que innovou as categorías do solo urbano), pero non á da
vixente lexislación urbanística, igual que sucede coas da Avda. do Regatiño.
9.1.5.

Patrimonio Cultural

As únicas afeccións patrimoniais que establece o PXOM para o ámbito da MP son as correspondentes
á igrexa e á casa reitoral da parroquia de San Cristovo de Goián, elementos recollidos no seu anexo
nº1 “Catálogo de Edificios e Elementos a conservar”, sen que no mesmo conste ningún outro elemento
catalogado ou inventariado no ámbito da MP, Toda vez que o catálogo do PXOM limítase a plasmar o
inventario do Patrimonio artístico do municipio de Tomiño que figura recollido no Anexo III das NNCCSS
do Planeamento da provincia de Pontevedra realizado no seu día pola D.X Patrimonio histórico.
Porén, no ámbito da MP e na súa contorna existen varias edificacións que constitúen sinalados
exemplos de arquitectura indiana (tres casas situadas dentro do ámbito da MP e a restante
arquitectura ao longo da rúa), arquitectura característica de esta zona consecuencia da tradición de
emigración que se produce en toda Galicia a partir, sobre todo, da segunda metade do século XIX, e
que na zona do Baixo Miño como destino preferente o Brasil. Esta arquitectura indiana ten unha
presenza destacable en parte da comarca (A Guarda, O Rosal e Tomiño) e constitúe unha parte
importante da memoria histórica da emigración e do patrimonio cultural tomiñés, cun valor importante
na configuración da escena urbana do núcleo de Goián, pero que , inexplicablemente, carece da
debida protección.
Moitos destes singulares exemplos de arquitectura indiana aparecen recollidas no libro “Casas de
indianos. Pontevedra” publicado no ano 2009 pola Xunta de Galicia baixo a coordinación de
Fernando Bores Gamundi. Esta publicación realiza unha catalogación da arquitectura indiana da
provincia de Pontevedra, na que está singularmente representada a comarca do Baixo Miño
(nomeadamente os concellos de A Garda, O Rosal e Tomiño) e incorpora unha ficha na que recolle as
características e descrición de cada edificación, das que, as referidas ás edificacións que se atopan
presente MP,ao catálogo do patrimonio cultural do PXOM de Tomiño.

Casas Indianas no ámbito da Modificación Puntual ou na súa contorna
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Tamén cumpre destacar o edificio do mercado de Goián, de estilo arquitectónico racionalista, que
configura a esquina entre a Avenida Ordóñez e a rúa A, que constitúe unha das imaxes características
do núcleo de Goián.

Localización da arquitectura indiana e racionalista no ámbito e entorno da MP
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Edificio da Praza de abastos de Goián. Arquitectura racionalista.
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9.2.

INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS URBANOS

9.2.1.

Rede de abastecemento de auga

A estrutura xeral do sistema de abastecemento actual, consiste na captación do auga do río Miño no
concello de Tui e bombeo ata a ETAP de As Chans con dúas bombas de 139 l/s e impulsión de FD 400
mm. Dende o depósito de cabeceira de Tui parte condución FD 400 ata o núcleo de Tomiño, onde a
auga é almacenada no depósito de O Hospital (de 1.600 m3, a cota 80 m). Os restantes núcleos do
municipio abastécense a través de traídas veciñais. A partir dun manancial, as augas son canalizadas
a un depósito a partir do cal se distribúe a auga.
Na actualidade existen 43 captacións con xestión veciñal, municipal, e de consorcio que dan servizo
ao municipio; con 4 ETAPs, e 42 depósitos, con capacidade para 26.334 m3.
O municipio de Tomiño está incluído dentro do Sistema de Abastecemento Baixo Miño establecido no
Plan de Abastecemento de Galicia (Plan Auga, 2010-2025), que prevé un volume adicional de 30.000

Mapa coa rede de abastecemento de auga potable no ámbito da MP.

Fonte: Concello de

Tomiño e IDEP. Elaboración propia.

No referido á rede de abastecemento existente no ámbito da MP, disponse na zona leste exterior ao
ámbito dunha captación veciñal de polietileno e unha Estación Potabilizadora e depósito que
conecta coa rede de distribución municipal ao núcleo de Goián.
No interior do ámbito da MP, existe rede de distribución municipal pola estrada PO-552 e polo resto do
viario municipal.
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m3 para a comarca do Baixo Miño.
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9.2.2.

Rede de saneamento

Augas Residuais:
No concello de Tomiño existe na actualidade unha estación depuradora de augas residuais (EDAR)
que iniciou o seu funcionamento no ano 2004. A EDAR é de tipo biolóxico cunha poboación
equivalente de 8.454, caudal medio de deseño de 2.520 m3/día e caudal máximo de deseño de 315
m3/hora. A esta EDAR vai a parar a rede de saneamento existente nalgúns núcleos do municipio.
No perímetro do ámbito do MP, existe unha rede de distribución municipal de ramais de saneamento
que da servizo ao núcleo de Goián, o cal discorre pola estrada PO-552, a Avenida Ordóñez e a
Avenida do Regatiño..
Augas Pluviais:
Segundo información facilitada polo Concello de Tomiño, existe unha pequena rede de pluviais na
zona da parroquia de Tomiño, non constando datos de canalizacións de augas pluviais que puideran

Mapa coa rede de saneamento no ámbito da MP.

Fonte: Concello de Tomiño e IDEP.

Elaboración propia.

9.2.3.

Rede de distribución de enerxía eléctrica

Empresa de distribución: GAS NATURAL SDG, S.A.
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existir no entorno do ámbito da MP.
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O termo municipal de Tomiño depende principalmente da subestación de Porriño. A devandita
subestación está interconectada co resto da rede eléctrica mediante liñas aéreas de entre 132 e 220
KV.

9.2.4.

Rede de telefonía

No municipio de Tomiño, existe unha rede de telefonía por tendido aéreo de liñas da empresa
Telefónica, S.A.
A data actual, non se dispón de datos do tendido existente no entorno do ámbito do MP.

9.2.5.

Rede de gas

A data actual, non se dispón de datos da rede de distribución de gas existente no ámbito da MP.

9.3.

ESTRUTURA DA PROPIEDADE DO SOLO

A estrutura parcelaria no interior do ámbito da MP está composta por parcelas incluídas no catastro

Mapa da estrutura da propiedade no ámbito da MP. Fonte: D.G. Catastro. Elaboración propia.
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de urbana e de rústica, así como polo viario de dominio público.
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As parcelas urbanas, representan unha superficie de 7.255 m2, o que supón un 10,52 % do total da
superficie do ámbito. As parcelas rústicas, representan unha superficie de 51.935 m2, o que supón un
75,31 % do total da superficie do ámbito. O resto da superficie está constituída por viario de dominio
público, de superficie 9.769 m2, o que supón un 14,16 % do total da superficie do ámbito.
Por outra banda, cumpre salientar que 38.324 m2 corresponden a terreos de titularidade pública, o
que supón o 56% da superficie total do ámbito da MP. Os restantes 30.635 m2 (44%do ámbito) a
propiedades particulares, destacando o feito do predominio, sobre todo nas zonas menos
consolidadas pola edificación, de parcelas de gran extensión, sendo así que entre catro propiedades
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suman o 94,7% (29.026 m2) dos terreos de titularidade privada.
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10.

DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

A Modificación Puntual que se proxecta supón a alteración das seguintes previsións ou determinacións
do vixente PXOM de Tomiño:

10.1.

MODIFICACIÓN DA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DO ÁMBITO.

10.1.1. Respecto dos espazos libres e zonas verdes.


Amplíase o espazo libre público da Praza de Goián e mellórase a articulación desta coa
Alameda e co resto da trama viaria modificando as aliñacións que o delimitan,
nomeadamente as do quinteiro en edificación pechada que no vixente PXOM delimita a
praza polo vento oeste, incorporando o patio da antiga escola a este espazo público. Así
mesmo axústase a delimitación dos solos dotacionais do colexio e da casa reitoral corrixindo
as aliñacións para permitir a apertura de dous corredores de conexión coa Alameda.
A escala do espazo público ampliado da Praza modúlase conservando a edificación indiana
existente que a MP prevé destinar a equipamento público (as aliñacións do viario trazadas no
vixente PXOM afectan esta edificación obrigando á súa desaparición).



Modifícase a delimitación do espazo previsto no PXOM para a Alameda (SX ELZV) para
conseguir unha conformación do parque que mellore as súas condicións de utilización e unha
maior integración deste na trama urbana do núcleo de Goián a través da mellora das
condicións de accesibilidade e de articulación co espazo público --e nomeadamente coa
Praza-- e coas dotacións existentes.
A tal efecto, reaxústanse os límites entre a zona verde e a casa reitoral e o colexio público en
razón das necesidades específicas de cada unha das referidas dotacións atendendo aos seus
requirimentos funcionais e as condicións topográficas, procurando unha utilizacións mais
racional do solo.

procurando así a súa conservación ao tempo que se conecta coa Avda. do Regatiño.


Formúlase ademais a creación dunha pequena área axardinada fronte a Avda. do Regatiño,
articulando a zona de aparcamento público prevista entre esta e a Praza.

O seguinte cadro resume as determinacións da MP en canto á ordenación dos espazos libres e zonas
verdes no seu ámbito:

ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES
SISTEMA XERAL DE ZONAS VERDE
ALAMEDA

(S.X. INCLUÍDO)

PRAZA

(S.X. INCLUÍDO)

SIST. LOCAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES
PARQUE CONTINUACIÓN ALAMEDA
XARDIN AVDA REGATIÑO

superficie

existente

proposto

obtido

a obter

23.030
17.677
13.653
4.024
5.353
4.778
575

6.737
6.737
6.232
505

16.293
10.940
7.421
3.519
5.353
4.778
575

5.472
5.472
2.441
3.031

10.821
5.468
4.980
488
5.353
4.778
575
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Así mesmo incorpórase á delimitación do parque unha masa de carballos existente o leste
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Proposta de zonas verdes e espazos libres sobre o plano de ordenación e plano de imaxe final.

10.1.2. Respecto dos equipamentos públicos.


Modifícase a delimitación de solo cualificado como “equipamento docente” nos planos de
ordenación do solo urbano do vixente PXOM, que na realidade non se corresponde coas
actuais instalacións do Colexio Público Antonio Fernández, xa que inclúe a finca da casa
reitoral e outros terreos alleos a esta dotación. A cualificación e delimitación destes
equipamentos axústase á realidade dos mesmos e as necesidades específicas de cada un
deles procurando que resulte congruente cos obxectivos xerais da ordenación proposta.
Nomeadamente, na delimitación do equipamento docente contémplase a previsión do
espazo necesario para a ampliación das instalacións do Colexio Publico de acordo coas
demandas da comunidade escolar, que compensa coa incorporación dos solos acaídos para
atender estas necesidades a redución de superficie en situacións que non prestan utilidade
algunha. As demandas referidas non afectan soamente aos terreos dotacionais propios do
rodada facilitando o acceso e aparcamento dos buses escolares e dos vehículos de nais e
pais, pero procurando a segregación dos modos para garantir as condicións de seguridade.



Axústase a delimitación do solos dotacionais correspondentes ao Polideportivo e Auditorio
existentes coa Alameda de acordo coas necesidades reais das ditas dotacións e cos
obxectivos xerais da ordenación na procura da optimización do uso deste espazo. Así mesmo
axústase a delimitación do solo dotacional correspondente ao Polideportivo coa aliñación da
glorieta prevista sobre a estrada PO-552.



Modifícase a cualificación do edificio das antigas escolas de Goián que no vixente PXOM
figura cualificado coa ordenanza 1.A (residencial colectivo entre medianeiras). A parcela
municipal sobre a que asenta esta edificación pasa a cualificarse como equipamento público
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colexio, senón tamén á ordenación da accesibilidade ao centro escolar tanto peonil como
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de acordo coa súa natureza dotacional. Nesta edificación está previsto albergar o Museo
Antonio Fernández.


Cualifícase, así mesmo, como equipamento a edificación tradicional existente na Praza de
Goián que pasa a destinarse a dotación sociocultural. Esta edificación, que a MP inclúe no
catálogo de edificios a conservar (afectada no vixente PXOM polo trazado de aliñacións
viarias) constitúe un elemento significativo da imaxe tradicional da praza, e a MP asígnalle un
papel relevante na conformación e articulación deste espazo, papel que se pretende
significar, ademais, destinándoo a usos públicos.

COLEXIO
MUSEO ANT. FDEZ.
RECTORAL
POLIDEPORTIVO
AUDITORIO
SOCIAL (Casa catalogada)

superficie

existente

proposto

obtido

a obter

13.833
4.097
514
2.828
3.956
2.328
110

11.449
3.514

2.384
583
514
1.177

6.798

693
583

1.651
3.956
2.328

514
3.956
2.328

110

110

Equipamentos propostos sobre o plano de ordenación e plano de imaxe final.

10.1.3. Respecto do sistema viario e dotación de aparcamentos públicos.
Modifícase a configuración do sistema viario do ámbito coa finalidade de incorporar alternativas de
accesibilidade e mobilidade que permitan reordenar e reducir a carga de tráfico rodado no ámbito e
dar prioridade neste espazo ó peón sobre o automóbil. Intégrase na ordenación, a tal efecto, a
previsión de aparcadoiros alternativos necesarios para dar servizo a este espazo e ás actividades que
acolle. A tal efecto:


Elimínase o uso viario do espazo da Praza de Goián.
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EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
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Reordénase o espazo viario a carón do colexio incorporando a previsión dunha superficie de
aparcamento público que facilite a accesibilidade tanto do transporte escolar como dos
vehículos particulares. A capacidade estimada deste aparcamento é de 50 prazas, incluídas 2
prazas de dimensión especial para o estacionamento dos autobuses escolares e 2 prazas
reservadas para persoas con mobilidade reducida que neste aparcadoiro deberán de ser a lo
menos tres.



Incorpórase a previsión dunha superficie de aparcamento público ao leste do ámbito
aparellada á conexión viaria entre a Avda. Do Regatiño e a praza que permite darlle
continuidade ao viario existente evitando o paso dos vehículos pola mesma, e serve de
soporte urbanizador ao bloque de edificación residencial que se proxecta dando fronte a este
viario. Arredor desta conexión organízase unha superficie de aparcamento público que
ademais de dar servizo ás actividades cotiáns do núcleo urbano, permite darllo tamén ao
Auditorio e ao Polideportivo. A capacidade estimada deste aparcamento é de 125 prazas das
que 5 son prazas adaptadas para persoas con mobilidade reducida.

SISTEMA VIARIO
Superficie sistema viario
Nº de prazas

superficie

existente

proposto

obtido

a obter

13.688

7.447

6.659

421

6.015

13.688
200

7.435
12

6.436
223

421

6.015

Viario proposto sobre o plano de ordenación e plano de imaxe final.
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As superficies destinadas ao sistema viario na MP resúmense no seguinte cadro:
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10.1.4. Respecto dos usos e tipoloxías edificatorias.


Modifícase a asignación de usos en determinados solos con aproveitamentos lucrativos na
procura da diversificación das actividades urbanas no núcleo de Goián, posibilitando atender
a novas demandas non previstas no vixente PXOM:


Modifícase a cualificación en parte da área cualificada actualmente no PXOM coa
ordenanza 1.A de edificación residencial en quinteiro pechado na confluencia da
Avenida Ordóñez e a estrada PO-552 (avda. de Brasil), para destinala a uso de
equipamento privado. Este cambio de cualificación afecta á parte interior da área de
ordenanza 1.A e a parte da fronte da mesma á Avenida Ordoñez, incluíndo a
edificación indiana que se pretende preservar. No resto da fronte da Avenida Ordóñez
e na fronte á Avenida do Brasil mantense a actual cualificación coa ordenanza 1.A.



Modifícase o uso en parte da área cualificada na actualidade polo PXOM coa
ordenanza 2A de edificación residencial unifamiliar illada situada ó norte da estrada
PO-552,

para facilitar a integración no núcleo de Goián de usos orientados

a

actividades económicas compatibles co entorno residencial e dotacional no que se
integra (usos terciarios, comercial, oficinas, etc.). Este cambio de uso afecta á parte
máis próxima á Avda. de Brasil (PO-552), e se resolve na ordenación pormenorizada do
ámbito cualificando esta área coa ordenanza 4 de edificación industrial (e terciaria) do
PXOM, que, coas modificacións que se lle introducen pola presente MP, é a que resulta
máis acaída, incorporándoselle para este caso concreto limitacións adicionais para
asegurar a coherencia cos obxectivos da modificación puntual.


Modifícanse as condicións de ordenación referidas ás tipoloxías edificatorias nas áreas
cualificadas no ámbito da MP coas ordenanzas 2A e 2C correspondentes a tipoloxías de
edificación unifamiliar, establecéndose unhas novas condicións de ordenación en base a
tipoloxías residenciais mais compactas que permitan unha mellor conformación da trama
urbana e unha menor ocupación privativa do solo:
A tipoloxía de edificación residencial unifamiliar en fileira (ordenanza 2.C) prevista no
vixente PXOM nos terreos que dan fronte á Avda. do Regatiño, substitúese na
ordenación proposta por un corpo de edificación residencial colectiva en bloque
apegado (ordenanza 1.B.2) que tapa a medianeira existente e dá remate ao quinteiro
(e á parte central do núcleo por este vento) xerando unha fachada urbana cara os
novos espazos públicos coa que se remata, ao tempo que libera espazo necesario para
o aparcamento público e a ampliación da Alameda.


Na parte da zona cualificada no PXOM vixente coa ordenanza 2.A ao norte da PO-552
que conserva os usos residenciais, mantense a tipoloxía residencial unifamiliar pero
procúrase unha maior compacidade pasando do grao A ao grao C (ordenanza 2.C)
permitíndose as agrupacións das vivendas emparelladas ou en formación de fileira.

10.1.5. Resumo da ordenación proposta.
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A ordenación proposta para o ámbito da MP concrétase nos planos de ordenación que se
acompañan, e se resume no seguintes gráficos e cadros de superficies e de condicións urbanísticas

Ordenación proposta dó ámbito da Modificación Puntual. Clasificación e cualificación do solo.
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que seguen:
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S. U. CONSOLID.

AR-4

ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES
13.653
37
5.353

S.X. ZVEL - ALAMEDA

3.987

S.X. ZVEL - PRAZA
ZONAS VERDES LOCAIS

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
COLEXIO PÚBLICO
MUSEO ANTONIO FDEZ.
CASA REITORAL
POLIDEPORTIVO
AUDITORIO
EQ. SOCIAL (Casa catalogada)

3.515
514
2.828
3.956
2.328
110

582

7.032
12

6.656
200

SISTEMA VIARIO
Superficie Sistema Viario
Nº de prazas Aparcamento Público

SUPERFICIES CON APROVEITAMENTOS LUCRATIVOS
ORDENANZA 1.A

13.833
4.097
514
2.828
3.956
2.328
110
13.688
13.688
212
18.408
2.754
3.318

2.754
3.318

DOTACIONAL PRIVADO

23.030
13.653
4.024
5.353

Área de Reparto AR-4
RESIDENCIAL

ORD 1.B.2

RESIDENCIAL

ORD 2.C

IND/TERCIARIO

ORD 4

1.899
4.782
5.655

SUPERFICIE TOTAL DO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

1.899
4.782
5.655
68.959

30.342

38.617

Superficie
de solo

Uso
característico

m2

Edificabild
máxima

Ocupación
máxima

m 2 edi f.

m2

2.754
10.611

1.377
3.071

5.094
3.347
1.979

1.415
3.347
1.979

Tipoloxía edificatoria

Número de
vivendas

Solo Urbano Consolidado
ORDENANZA 3 - EQ PRIVADO
ORDENANZA 1.A

2.754
3.318

Dota c. Pri v.
Res i denci a l

Bl q. Abi erto
Edi f entre medi a n.

75

Bl q. Apega do

47

Edi f uni f fi l ei ra

15

Área de Reparto AR-4
ORDENANZA 1.B.2
ORDENANZA 2.C
ORDENANZA 4

1.899
4.782
5.655

Res i denci a l
Res i denci a l
Ind/Terci a ri o

Ed i l l a da

Cadro resumo coas das condicións de edificabilidade da Modificación Puntual.
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Cadro resumo coas superficies de ordenación da Modificación Puntual.
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Imaxe final da ordenación proposta pola Modificación Puntual nº 8 do PXOM
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10.2.

RECONSIDERACIÓN DA CATEGORIZACIÓN DO SOLO URBANO.

10.2.1. Modificación da categoría de Solo Urbano en determinadas parcelas.
Modifícase a categoría do solo urbano daqueles terreos que de conformidade co establecido polo
artigo 17 da LSG (nomeadamente no seu apartado b.2), deben ser considerados como Solo Urbano
Non Consolidado (SUNC) atendendo tanto ás condicións obxectivas determinantes da súa realidade
de feito como ás novas condicións de ordenación previstas na presente MP, que implican a
necesidade dun proceso de reforma interior.

10.2.2. Delimitación dunha Área de Reparto en Solo Urbano Non Consolidado.
De conformidade co establecido polo artigo 52 LSG, delimítase unha nova Área de Reparto, coa
denominación AR-4, que engloba a totalidade dos terreos clasificados como Solo Urbano Non
Consolidado incluídos dentro do ámbito da presente modificación puntual. A delimitación desta área
de reparto AR-4 reflíctese graficamente nos planos de ordenación e afecta a unha superficie de
38.617 m2 dos que 9.591 m2 corresponden a dotacións públicas existentes e os 29.026 m2 restantes
corresponde a catro propiedades.
Ás determinacións urbanísticas para o desenvolvemento desta área de reparto recóllense na
correspondente ficha urbanística que se incorpora ó artigo 4.2.4 das normas urbanísticas do PXOM.
A ordenación detallada deste ámbito de solo urbano non consolidado establécese directamente pola
modificación puntual segundo o previsto no artigo 54 LSG. As condicións da ordenación establecida
pola modificación puntual para o ámbito da AR-4 figuran resumidas nos cadros do anterior apartado
10.1.5.

10.3.

MODIFICACIÓNS NORMATIVAS.

10.3.1. Ampliación e adaptación da regulación dos usos dotacionais.
unha banda procurar unha acaída regulación segundo os distintos tipos e situacións dos
equipamentos públicos, e incorporar a regulación dos equipamentos privados, que na redacción
actual non están contemplados.
Por outra, facer a necesaria adaptación desta regulación ao réxime dos equipamentos en solo rústico
establecido pola LSG, co que a actual redacción resulta incompatible.

10.3.2. Regulación da edificación para usos terciarios.
Modifícase a ordenanza 4 de industria para introducir unha referencia expresa aos usos e actividades
terciarias tanto na súa denominación como na consideración dos usos predominantes, de acordo
cunha máis actual e acaída conceptualización dos solos destinados ás actividades económicas ou
empresariais.
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Modifícase a regulación da ordenanza 3 de equipamentos,do PXOM cunha dobre finalidade: por
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10.4.

PROTECCIÓN DA ARQUITECTURA SINGULAR DO NÚCLEO DE GOIÁN.

Modifícase o Catálogo do PXOM coa incorporación, a efectos da súa protección, de once
edificacións situadas no ámbito da MP ou na súa contorna inmediata, que constitúen elementos
importantes na configuración da escena urbana do núcleo de Goián. Entre elas sete edificacións
residenciais que constitúen singulares exemplos de arquitectura indiana (casas de indianos),
característica de parte da comarca do Baixo Miño (A Guarda, O Rosal e Tomiño), e tres edificación de
principios do século pasado realizadas cun estilo que enlaza coa tradición das casas indianas entre as
que se atopa a edificación existente na praza, que a MP destina a equipamento público, Igualmente
se incorpora ao catálogo o edificio da praza de abastos, singular exemplo de arquitectura
racionalista, que constitúe un referente da imaxe urbana de Goián.

10.5.

CADROS COMPARATIVOS DA ORDENACION DA MODIFICACIÓN PUNTUAL CO PXOM

O balance das superficies segundo a ordenación proposta pola modificación puntual en relación coa
previsión do vixente PXOM resúmese no seguinte cadro:

S.X. ZVEL - ALAMEDA
S.X. ZVEL - PRAZA

PXOM
18.565
18.060
505

MP
23.030
13.653
4.024
5.353

Var.
4.465
-4.407
3.519
5.353

14.199
6.964
5.220

13.833
7.439
4.097
514
2.828
3.956
2.328
110

-366
475

ZONAS VERDES LOCAIS

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
EDUCATIVO/CULTURAL
COLEXIO PÚBLICO
MUSEO ANTONIO FDEZ.

1.744
5.062
2.173

CASA REITORAL
POLIDEPORTIVO
AUDITORIO
EQ. SOCIAL (Casa catalogada)

SISTEMA VIARIO
Superficie Sistema Viario
Nº de prazas Aparcamento Público

SOLOS CON APROVEITAMENTOS LUCRATIVOS

24,1%

-2,6%

-1.106
155
110

10.882
10.882
12

13.688
13.688
212

2.806

25.313

18.408

-6.905

7.398

3.318
2.754

25,8%

200
-27,3%

Solo Urbano Consolidado
RESIDENCIAL

ORD 1.A

EQ. PRIVADO

ORD 3

RESIDENCIAL

ORD 2.A

RESIDENCIAL

ORD 2.C

INDUSTRIAL

ORD 4

10.195
7.360
360

Área de Reparto AR-4
RESIDENCIAL

ORD 1.B.1

RESIDENCIAL

ORD 2.C

IND/TERCIARIO

ORD 4

SUPERFICIE TOTAL

1.899
4.782
5.655
68.959

68.959

Como pode observarse a Modificación proposta destina a dotacións públicas un total de 50.551 m2 (o
73,3% da superficie ordenada), o que constitúe un considerable incremento (+6.905 m2, o que supón
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un incremento do 15,8 %) das superficies destinadas a dotacións públicas en relación coa ordenación
actualmente vixente segundo o PXOM. Incremento que se produce, obviamente, a costa dos solos
destinados a usos lucrativos (-6.905 m2).
Aínda que na ordenación proposta diminúe a superficie destinadas polo PXOM a equipamentos (-549
m2), esta diminución vese amplamente compensada polo incremento das superficies destinadas aos
espazos libres e ao sistema viario (fundamentalmente polas superficies destinadas a aparcamento
público).
No referido aos aproveitamentos lucrativos a comparativa resúmese no seguinte cadro:

Superficie
de solo

Uso
característico

m2

Edificabilidade
máxima

Ocupación
máxima

m2 edif.

m2

Tipoloxía
edificatoria

Número de
vivendas

PXOM
Solo Urbano Consolidado
ORDENANZA 1.A

7.398

Res idencia l

19.342

7.398

Edif entre media n.

119

ORDENANZA 2.A

10.195

Res idencia l

5.098

5.098

Edif unif illa da

20

ORDENANZA 2.C

7.360

Res idencia l

5.152

5.152

Edif unif fileira

29

360

Indus tria l

540

180

Ed illa da

30.132

17.828

10.611
2.754

3.071
1.377

5.094
3.347
1.979

1.415
3.347
1.979

ORDENANZA 4

TOTAIS PXOM

25.313

168

MODIFICACIÓN PUNTUAL
Solo Urbano Consolidado
3.318
2.754

ORDENANZA 1.A
ORDENANZA 3 - EQ PRIVADO

Res idencia l
Dotac. Priv.

Edif entre media n.

75

Blq. Abierto

Área de Reparto AR-4
1.899
4.782
5.655

ORDENANZA 1.B.2
ORDENANZA 2.C
ORDENANZA 4

Res idencia l
Res idencia l
Ind/Tercia rio

Blq. Apega do

47

Edif unif fileira

15

Ed illa da

TOTAIS MP

18.408

23.785

11.189

137

VARIACIÓN

-6.905

-6.347

-6.639

-31

Cadro comparativo das condicións de edificabilidade no PXOM e a Modificación Puntual.

ocupación do solo, de intensidade de edificación nin de densidade residencial no conxunto do
ámbito en relación coas previsións do vixente PXOM. Ao contrario, supón unha diminución xeral de
todos os parámetros relacionados, máis acusada no referido á ocupación máxima do solo pola
edificación que se reduce nun 37,2%.
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Como pode observarse a Modificación proposta non supón incremento algún nos parámetros de
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11.

DETERMINACIÓNS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL PROXECTADA

11.1.

ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

O ámbito da presente Modificación Puntual do PXOM é o referido á delimitación descrita no apartado
6 da presente memoria e recollida graficamente sobre as cartografías a escalas 1:5000 e 1:2000 do
PXOM nos planos PI-01 e PI-02 da documentación gráfica da MP.
A superficie afectada pola referida delimitación é de 68.959 m2.
Dentro do ámbito da MP delimítanse unha área de reparto en solo urbano non consolidado
denominada AR-4 cunha superficie de 38.617 m2.
Con independencia da modificación das determinacións urbanísticas que afectan singularmente ao
referido ámbito, a presente Modificación Puntual, incorpora ademais ao seu contido determinadas
modificacións da normativa urbanística do PXOM cuxa aplicación, unha vez entren en vigor,
afectarán a todo o municipio.
Igualmente, por medio da presente modificación puntual do PXOM incorpóranse ao Catálogo de
edificios e elementos a conservar (Anexo nº 1 do PXOM) unha serie de edificacións, algunhas delas
situadas fora do ámbito delimitado, cos efectos que resultan de tal inclusión de acordo coa normativa
de aplicación.

11.2.

MODIFICACIÓN DA ORDENACIÓN NO ÁMBITO DA MP

A presente Modificación Puntual establece unha nova ordenación urbanística para o ámbito da
mesma que modifica a contida no vixente PXOM. A nova ordenación queda plasmada nos
correspondentes planos de ordenación:


Plano Modificado de Clasificación xeral do solo e categorías do solo rústico (Serie 3) - Folla nº
20, a escalas E: 1:5.000 (en formato A1) e E:1:10.000 (en formato A3).
Plano Modificado de Ordenación do Solo Urbano, (Serie 1) - Folla nº 04. a escalas E: 1:1.000 (en
formato A1) e E:1:2.000 (en formato A3).



Plano Modificado de Ordenación do Solo Urbano, (Serie 1) - Folla nº 06. a escalas E: 1:1.000 (en
formato A1) e E:1:2.000 (en formato A3).



Plano Modificado de Ordenación do Solo Urbano, (Serie 1) - Folla nº 07. a escalas E: 1:1.000 (en
formato A1) e E:1:2.000 (en formato A3).

Os planos de ordenación da MP, realízanse sobre a base cartográfica actualizada municipal e nos
mesmos formatos de representación que os empregados pola Modificación Puntual nº7 (aprobada
provisionalmente e pendente de aprobación definitiva) pola que se actualizan as bases cartográficas
do PXOM de Tomiño.
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A nova ordenación no ámbito da MP supón a modificación segundo o expresado no apartado 10.1
desta memoria das determinacións do PXOM referidas a:
á categorización do solo urbano, coa delimitación do ámbito de solo urbano non



consolidado AR-4


á delimitación dos espazos destinados a espazos libres e zonas verdes



á delimitación dos espazos reservados para dotacións e equipamentos



á cualificación dos terreos, mediante a zonificación e a asignación das correspondentes
ordenanzas de aplicación. Indicando así mesmo a reserva de solo destinado a materializar a
porcentaxe da edificabilidade residencial que corresponde á vivenda protexida.
ao trazado e características da rede viaria pública, coa sinalización das correspondentes



aliñacións.
Incorpóranse ademais nos planos de ordenación da MP a delimitación do ámbito da MP, así como a
identificación dos elementos incluídos no Catálogo de edificios e elementos a conservar e delimitación
do seu contorno de protección

11.3.

DETERMINACIÓNS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL PARA O AMBITO DE SOLO URBANO NON
CONSOLIDADO AR-4

11.3.1. Determinacións xerais de ordenación.
A ordenación pormenorizada do ámbito de solo urbano non consolidado AR-4 establecese
directamente por medio da presente modificación puntual de conformidade co previsto polo artigo
54 da LSG.
A tal efecto, a MP cualifica os terreos incluídos no ámbito da mesma establecendo a correspondente
zonificación que se remite ás ordenanzas do PXOM vixente, por medio das cales se realiza a
asignación detallada de usos pormenorizados, tipoloxías edificatorias e condicións de edificación
correspondentes a cada zona. As ordenanzas do PXOM que resultan de aplicación no ámbito da AR-4

Ordenanza 1.B

de edificación en bloque aberto no grao 2 (bloque apegado)

Ordenanza 2.

de edificación unifamiliar no grao C ( illada, apegada ou en fileira)

Ordenanza 4.

de edificación industrial e terciaria.

Así mesmo, se delimitan os espazos reservados para as dotacións públicas remitíndose igualmente a
regulación das mesmas ás correspondentes ordenanzas do PXOM.

11.3.2. Condicións de uso:
O uso global característico do ámbito é o uso residencial, manténdose o previsto no PXOM.
Contémplase como uso global compatible o uso industrial e terciario (comercial e oficinas), coa
limitación particular para este ámbito dos usos industriais ás seguintes categorías:
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Categoría 1ª Grupos 1,2,3,5,6,7 e 8
Categoría 2ª Grupos 1,2,3,5,6,7 e 8
De conformidade co establecido polo artigo 42.9 LSG deberá destinarse a vivenda suxeita a algún
réxime de protección pública o 30% da edificabilidade residencial prevista na ordenación da área de
reparto, debendo preverse a reserva de solo necesaria para a súa materialización.

11.3.3. Condicións de equidistribución:
Aproveitamento tipo: 0,4 metros cadrados edificables do uso e tipoloxía característica por
cada metro cadrado de solo da área de reparto.
No cálculo do aproveitamento tipo tivéronse en conta a superficie das dotacións existentes no
interior do ámbito que a ordenación mantén (9.591 m2).
Sistema de actuación: A xestión desta área de reparto levarase a cabo polo sistema de
actuación público ou directo de COOPERACIÓN.

11.3.4. Condicións de desenvolvemento:
Para a execución da ordenación detallada do ámbito de solo urbano non consolidado AR-4
establecese UN ÚNICO POLÍGONO, coincidente coa área de reparto.

11.3.5. Condicións de urbanización. Estrutura viaria e servizos urbanos
O presente apartado ten como obxecto estimar as demandas de servizos que xerará a urbanización
do ámbito e propoñer solucións infraestruturais que atendan as devanditas demandas.
Trátase de, a partir das redes existentes e da estimación das novas demandas que xerará a
urbanización do ámbito da AR-4, resolver a axeitada conexión e, no seu caso, determinar a
necesidade de ampliación ou reforzo de todas e cada unha das redes básicas de servizos urbanos.
O proxecto de urbanización do Polígono único delimitado definirá, mediante proxectos específicos de
presente documento, adaptando as solucións á orde cronolóxica de execución das obras de
desenvolvemento. Así mesmo, poderá proceder ao reaxuste e definición daqueles parámetros de
servizos e infraestruturas que non afecten a determinacións de ordenación, réxime de solo ou á
edificación.
As cotas de rasante previstas para a rede viaria poderán modificarse se as características do
saneamento ou a concreción máis precisa do trazado viario no proxecto de urbanización requiríseno.


Rede Viaria

Descrición da rede Proposta
A rede viaria proposta mantén a estrutura principal establecida no PXOM, que se completa coa
previsión da apertura dunha conexión viaria que comunica a Avda. do Regatiño coa Praza Antonio
Fernández que permite dar continuidade as rúas que conflúen na praza evitando o paso de vehículos
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por esta, que pasa a ser un espazo de dominio do peón, ao tempo que serve de soporte urbanizador
para as novas edificacións residenciais en bloque previstas na ordenación.
O trazado crebado deste novo viario configúrase de xeito singular para servir de soporte a unha
superficie de aparcamento que se organiza ao seu redor, atendendo ás condicións topográficas e aos
puntos de entrega dos tráficos
Cada un dos treitos que configura esta conexión defínese cunha sección diferente en función da
organización das superficies de aparcadoiro asociadas, de xeito que a zona de rodadura en
determinados treitos, resólvese de forma unitaria cun ancho de 4,50 m, permitindo a disposición de
dous carrís de 2,25 m de ancho, un por cada sentido de circulación, e dúas bandas de aparcadoiros
en batería en ambas beiras; mentres que noutros treitos sepáranse os carrís de circulación permitindo
organizar na zona central outras dúas bandas de aparcadoiros tamén en batería. Neste último caso os
carrís de circulación manteñen en cada sentido a sección de 4, 50 m para permitir a manobra dos
vehículos. As bandas de aparcadoiros contan cunha sección de 4,50 m, agás as zonas reservadas
para persoas con mobilidade reducida, nas que a dimensión será de 5 m. A sección complétase
cunha beirarrúa de 3,00 m na banda apegada á edificación proposta, separada da banda de
aparcamento en determinados treitos por unha zona axardinada se sección variable que resolve
necesarios os axustes topográficos, tal e como se representa nos planos de ordenación. A sección
proposta incorpora arborado entre as prazas de aparcamento para permitir a implantación de
exemplares de porte que proporcionen sombra aos vehículos sen invadir o espazo libre das beirarrúas.
As condicións de ordenación do viario proposto recóllense no plano PO-AR-4-01: Estrutura viaria.
Aliñacións e rasantes da ordenación detallada da AR-4.
O proxecto de urbanización da AR-4 deberá incluír un estudo da capacidade de tráfico, que permita
analizar a repercusión do desenvolvemento deste ámbito no entorno da estrada autonómica P0-552; e
analizar a viabilidade de acceso á estrada autonómica, incluíndo o deseño detallado da súa tipoloxía,
de acordo a normativa vixente en materia de accesos.


Rede de abastecemento de auga

De acordo coa ordenación de solos residenciais, terciarios e dotacionais, e considerando as
recomendacións técnicas habituais e as determinacións contidas no apartado 4.5 da normativa do
PXOM ao respecto, adoptáronse as seguintes dotacións para o cálculo de demandas:
USO

DOTACIÓN

Residencial

9,00

l/m2 c día

Ind/Terciario

4,32

l/m2 c día

Dotacional

4,32

l/m2 c día

Rega de zonas axardinadas

4,00

l/m2 c día

Abastecemento de auga potable. Dotacións consideradas.

A estimación da demanda da actuación recóllese no cadro seguinte. A demanda, sen considerar a
rega, ascende a 88 m3/día, sendo o caudal medio 1,01 l/s e o punta por volta dos 2,42 l/s.
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As augas para a rega das zonas axardinadas procederán, sempre que exista caudal dispoñíbel, da
rede de abastecemento de auga.
Para calcular a demanda de auga de rega estimouse a superficie potencialmente regable e
considerando unha dotación de 4 l/m2/día. De acordo co cadro seguinte, a demanda total prevista
de auga para rega ascende a 17 m3/día, considerando un período útil de rego de 8 horas tense un
caudal máximo na rede de 0,63 l/s.
Xa que logo, a demanda máxima de auga do sector, incluíndo a rega, estaría por volta dos 105
m3/día.
Agregando as demandas de cada unha das zonas que constitúen o sector considerado, obtense
como demanda global de auga potable, a seguinte:
CÁLCULO DE DEMANDAS

AUGA POTABLE
USO

Superficie

Edificab.

Dotación

[m 2]

[l/m 2 /dia]

Caudal medio sen rega
[m 3 /día]

[l/s]

Residencial

6.681

[m 2 ed]
8.441

9,00

76

0,88

Ind / Terciario

5.655

1.979

4,32

9

0,10

582

407

4,32

2

0,02

19.043

190

4,32

1

0,01

0

0

4,32

0

0,00

88

1,01

Dotacional
Espazos verdes
Libre privado
Viario/aparcamento
Viario Axardinado
TOTAL SIN REGA

6.323
333
38.617

11.018

Demanda global de auga potable.

Descrición da rede Proposta
Proponse unha rede mallada e sectorizada mediante válvulas de xeito que permita illar treitos e
manter o subministro no resto da rede no caso dunha eventual avaría nun punto.

circulantes por cada treito. A rede proposta estará formada por conducións de diámetro 100 mm ou
superior (principais ou estruturantes) acometendo sobre a redes existentes nas rúas perimetrais.
Disporanse hidrantes normalizados de Ø 100 mm a unha interdistancia máxima de 200 m; irán
localizados segundo planos, nas tubaxes principais.
As tubaxes discorrerán por viario público cumprindo as separacións mínimas co resto de servizos.
A rede de rega estenderase sobre a superficie verde prevista na ordenación detallada, e sobre a
aliñación principal do viario, con obxecto de incorporar a rede sobre o arboredo previsto nas zonas de
aparcamento. As tubaxes secundarias da rede de rega serán preferibelmente en PEAD, así como os
sistemas de control e xestión do sistema de rega.
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Conexión exterior
A conexión coa rede de distribución de auga potable proponse sobre a rede perimetral existente na
Avda. de Brasil (PO-552), Avda. do Regatiño e camiño do Regatiño. O proxecto de urbanización
avaliará as condicións de reforzo que sexan necesarias para garantir o subministro.


Rede de saneamento



Saneamento Pluviais.

Demandas e criterios de cálculo
O caudal de augas pluviais estímase a partir da fórmula:
Q=cxIxA
onde:
c =

Coeficiente de escorrenta.

I

Intensidade de choiva.

=

A =

Área vertente.

A intensidade de precipitación considerada, é de 235 l/s por hectárea. Os coeficientes de enxurrada
estimáronse de tendo en conta os valores considerados no punto 6 do apartado 5.4 da normativa do
PXOM en función dos usos e os tratamentos previstos para cada parcela e da extensión e
características da rede de drenaxe e, xa que logo, das súas posibilidades de captar e canalizar as
augas de enxurrada.

CÁLCULO DE DEMANDAS

DRENAXE PLUVIAIS
Edificab.

Caudal

[m

ed]

[m /s]

[l/s]

Residencial

[m ]
6.681

Coeficiente
escorrentía

8.441

0,70

0,09

94

Ind / Terciario

5.655

1.979

0,40

0,05

45

USO

Dotacional

2

2

3

582

407

0,40

0,00

5

19.043

190

0,20

0,08

76

0

0

0,25

0,00

0

6.323

0

0,90

0,11

114

333
0

0

0,10

0,00

1

TOTAL

38.617

11.018

0,43

0,33

335

Aporte sen actuar

38.617

0,30

0,23

232

Espazos verdes
Libre privado
Viario/aparcamento
Viario Axardinado
Concas Exteriores

Demanda global de drenaxe de augas pluviais.

As achegas de augas de escorrenta procedentes de bacías exteriores ao ámbito son desprezábeis por
contar co seu propio drenaxe.
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A achega actual da superficie total do ámbito estímase considerando unha precipitación de 200
l/s·Ha e un coeficiente de enxurrada medio de 0,3, en:
Q = 0,23 m3/seg.
De acordo cos parámetros reflectidos no apéndice de cálculo e considerando un horizonte que
contempla a culminación do desenvolvemento urbanístico planificado, tense que a urbanización do
ámbito xera un caudal de 0,33 m3/s. É dicir, a urbanización do ámbito implica un incremento bruto do
caudal de escorrenta de aproximadamente 0,10 m3/s sobre a achega actual. As aportacións
exteriores se consideran nulas por derivarse cara á traza da rede actualmente en servizo dos viarios
perimetrais.

Conexión exterior
A conexión exterior realízase mediante a conexión sobre a rede de saneamento existente na Avda. de
Brasil (PO-552) e Avda. do Regatiño, unha vez garantido polo proxecto de urbanización que dita rede
está en servizo e non presenta problemas de asolagamento. De non atoparse rede separativa, a
conexión sobre a rede unitaria se resolverá mediante arquetón sifónico rexistrable.


Saneamento Residuais

Demandas e criterios de cálculo
O caudal medio de augas residuais obtense en función da demanda de auga potable prevista
considerando que chega á rede de saneamento o 85% do caudal, é dicir asumindo que o 15 % do
caudal se destina a usos consuntivos. Para obter o caudal punta de augas residuais considérase que
os vertidos se concentran en 8 horas. É dicir asúmese un factor punta de 3.
Daquela, tal e como reflicte a seguinte táboa, o caudal medio de augas residuais ascende a 287
m3/día, mentres que o caudal punta é de 2,60 l/s.
CÁLCULO DE DEMANDAS

USO
Residencial
Ind / Terciario
Dotacional
Espazos verdes
Libre privado
Viario/aparcamento
Viario Axardinado
TOTAL

Superficie
[m 2]
6.681
5.655
582
19.043
0
6.323
333
38.617

Edificabilidad
[m 2 ed]
8.441
1.979
407
190
0
0
0
11.018

Q_medio ABA
76
9
2
1
0
0
0
88

[m 3/día]
64,60
7,65
1,70
0,85
0,00
0,00
0,00
74,80

Q_medio RES
[l/s]
2,24
0,27
0,06
0,03
0,00
0,00
0,00
2,60

Demanda global de saneamento de augas residuais.

Conexión exterior
A conexión exterior realízase mediante a conexión sobre a rede de saneamento perimetral existente
na Avda. de Brasil (PO-552), Avda. do Regatiño e camiño do Regatiño unha vez garantido polo
proxecto de urbanización que dita rede está en servizo e non presenta problemas de asolagamento.
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Descrición da rede Proposta

O sistema de saneamento proposto dentro do sector da actuación é separativo de carácter
arborescente.
As redes de pluviais e residuais, prevense con trazados sensibelmente paralelos.
Para o deseño da rede proposta consideráronse os seguintes condicionantes:
- A altimetría actual dos terreos, os seus puntos baixos e liñas de escorrenta natural.
- As bacías vertentes actuais
- A altimetría modificada prevista para a urbanización
- Os aliñamentos de viais e espazos públicos previstos
- A disposición e frontes de parcelas
A captación das augas de escorrenta superficial prevese mediante absorbedoiros que verten aos
ramais de pluviais a través de tubaxes de diámetro mínimo Ø 300 mm. Os absorbedoiros e embornais
disporanse en todos os puntos baixos, evitarán que a auga invada os cruzamentos de calzada e a súa
separación nunca será superior a 50 m.
Na rede de colectores disporanse pozos de rexistro visitábeis en cambios de dirección, de pendente
ou diámetro e nos puntos de acometida entre ramais. A distancia máxima entre pozos en seccións non
visitábeis será de 50 m. e o diámetro mínimo 315 mm co gallo de facilitar a limpeza e mantemento da
rede.
O proxecto de urbanización, resolverá a drenaxe dos espazos libres de xeito que se evite a influencia
das augas de precipitación sobre a rede viaria e sobre as parcelas lindeiras procurando, na medida
do posíbel, a súa infiltración no terreo.
O proxecto de urbanización deberá especificar os diámetros aportando cálculos xustificativos.
Para o cálculo da rede consideraranse as velocidades mínimas co caudal medio e a capacidade dos
colectores e velocidades máximas co caudal punta.
Enerxía Eléctrica

Modificación do servizo
A nivel de planeamento non se prevén actuacións destacables diferentes ás derivadas do
soterramento e integración na nova rede de distribución dos tendidos de media e baixa tensión que
discorren polo ámbito.
Demandas e criterios de cálculo
Para estimar as necesidades de potencia pártese das cargas mínimas fixadas na Instrución ITC-BT-10. A
carga total precisa para dar servizo ás futuras edificacións de natureza industrial, terciaria e
dotacional, prevese de acordo co establecido en devandita Instrución e aplicando os coeficientes de
simultaneidade nela contemplados.
De acordo coa normativa contida no Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, Instrución ITC-BT10, considéranse os seguintes ratios de potencia instalada:
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USO

POTENCIA
92

W/m2 c

Ind/Terciario

100

W/m2 c

Dotacional

100

W/m2 c

Residencial

Enerxía eléctrica. Ratios de potencia instalada considerados.

Para viario, zonas axardinadas públicas asígnase unha dotación de 1 W/m2, igual que para os espazos
verdes. Cos datos do sector considerado, obtense como demanda global de enerxía eléctrica, a
seguinte:
CÁLCULO DE DEMANDAS

ENERXÍA ELÉTRICA
USO
Residencial
Ind / Terciario
Dotacional
Espazos verdes
Viario/aparcamento
Viario Axardinado

[KW]

Potencia
%

Pot BT

92,0

777

100%

100,0

198

100%

100,0

41

1,0

6.323
333

Superficie
[m 2]
6.681

Edificab.
[m 2 ed]
8.441

5.655

1.979

582

407

19.043

190

Coef.
Simult
0,4

Pot
CT/BT

PLMT
[KVA]

777

Pot CT/MT
[KVA]
0

345

293

198

0

0,6

132

112

100%

41

0

0,6

27

23

19

100%

19

0

1,0

21

18

1,0

6

100%

6

0

1,0

7

6

1,0

0

100%

0

0

1,0

0

0

Ratio

Demanda global de enerxía eléctrica.

Descrición da rede Proposta
Para a distribución interior ao ámbito aplícase un coeficiente de simultaneidade de 0,4 en uso
residencial e de 0,6 na demanda para os usos industriais/terciarios e de equipamentos.
Para a rede de media tensión prevese condutor unipolar de aluminio de 3 (1x240) mm² de sección.
Estes cables teñen unha intensidade máxima admisible de 415 A e supondo unha redución por
quecemento de 0,8, resulta unha potencia máxima por circuíto de:
Pmáx  3 x 15.000 x 415 x 0,8 x 0,9  7.763 KW

Obtense considerando un factor de potencia de 0,9 unha demanda de transformación de 2.153,5
KVA. Daquela, baixo está hipótese, prevese a colocación de 4 centros de transformación de 630 KVA,
que se localizarán próximos aos centros de gravidade de consumo.
Desde os centros de transformación distribuirase a rede de baixa tensión ata as parcelas e centro de
mando de alumeado público.
A topoloxía da rede de enerxía eléctrica é función das condicións de subministro de enerxía eléctrica
a cada parcela e das características dos materiais que se definan no proxecto específico de
distribución de enerxía eléctrica, así como dos convenios que se asinen.
O proxecto de urbanización deberá conter determinacións efectivas respecto dos compromisos de
subministro da compañía operadora.
Conexión exterior
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A conexión exterior resolverase en función dos convenios que se asinen coa compañía distribuidora.
Co único fin de cálculo, previsión e garantía de subministro, considérase a alimentación desde os
circuítos que proceden da ST, segundo a traza actual da rede na zona, aínda que poderá variar en
función do seu grao de saturación e esixir do reforzo do servizo.


Alumeado público

Descrición da rede Proposta
A canalización eléctrica xeral será subterránea e realizarase con condutores aloxados en tubos de
polietileno corrugado colocados en gabias de acordo co Regulamento Electrotécnico de Baixa
Tensión e coas instrucións dos Servizos Técnicos municipais.
As acometidas a unidades luminosas en columnas realizaranse sen elementos de empalme, derivando
os condutos facendo entrada e saída directamente ás columnas a través da arqueta correspondente.
Os equipos que hai que utilizar en todos os casos deberán ter a calidade suficiente para cumprir cos
requisitos de durabilidade e mantemento que estableza o Concello de Tomiño, e deberán
acomodarse esteticamente á zona na que se localicen (viario, zonas estanciais, zonas verdes, lugares
estratéxicos). A tipoloxía das luminarias, elementos e os materiais que empregar serán os aprobados
polo Concello de Tomiño. A iluminación realizarase con unidades luminosas de baixa contaminación
lumínica.
Conexión exterior
A conexión exterior realízase a través de centros de mando normalizados conectados aos
correspondentes centros de transformación da rede de enerxía eléctrica.


Rede de gas

Demandas e criterios de cálculo
Considerando unha dotación de 0,8 Nm3/h por cada 100 m2 de solo neto destinado á edificación, con
independencia do seu uso, a demanda de gas enerxético prevista para o ámbito da AR-4 ascende a

O factor de simultaneidade da rede, de acordo coa normativa da compañía subministradora habitual
na zona, calcúlase en base ao número de clientes potenciais en cada un dos ramais. Depende da
topoloxía da rede e da parcelación do sector. A nivel deste documento estimouse un coeficiente de
simultaneidade global de 0,88.
CÁLCULO DE DEMANDAS

GAS
USO
Residencial
Ind / Terciario
Dotacional
Espazos verdes
Viario/aparcamento
Viario Axardinado
TOTAL

Superficie
[m 2]
6.681
5.655
582
19.043
6.323
333
38.617

Edificab.
[m 2 ed]
8.441
1.979
407
190

11.018

84
20
4

Simult
1,00
1,00
1,00

Coef.
[Nm 3/h]
0,80
0,80
0,80

110

0,88

0,80

Viv eq

Caudal
67
16
3

77
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Demanda global de gas.

Descrición da rede Proposta
A rede deberá estar ramificada discorrendo por espazos públicos, de acordo coas normas da
empresa subministradora.
Tomarase a acometida do punto que determine a compañía distribuidora.
Conexión exterior
Tomarase a acometida da rede existente onde o determine a compañía distribuidora. Para elo se fará
conxuntamente co resto de solos programados, tendo en conta o desenvolvemento da rede xa
existente no tramado urbano de Goián.


Telefonía e Telecomunicacións

Demandas e criterios de cálculo
A rede de canalización de telecomunicacións proponse común para aqueles operadores que presten
servizo dentro do sector. Manteranse arquetas independentes para cada un dos operadores.
Para un horizonte que contempla a culminación do desenvolvemento previsto, considerando os ratios
reflectidos no apéndice de cálculo, obtense unha demanda máxima de 178 liñas teóricas. Aplicando
un coeficiente de simultaneidade de 0,5 a todos os usos e unha relación de 1,4 entre liñas reais e pares
teóricos, estímase unha demanda global aproximada de 300 pares de saída.
CÁLCULO DE DEMANDAS
USO
Residencial
Ind / Terciario
Dotacional
Espazos verdes
Viario/aparcamento
Viario Axardinado
TOTAL

Línñas teóricas
[ud]
Simult

Superficie
[m 2]
6.681

Edificab.
[m2 ed]
8.441

1

84

0,50

42

59

Pares
saída
100

5.655

1.979

1

20

0,50

10

14

100

582

407

1

4

0,50

2

3

100

19.043

190

1

0

0,50

0

0

0

6.323

0

333
38.617

0
11.018

0
108

0,50

0
76

0
300

Dotación

Líñas reais

0
54,14025

Pares teóricos

Demanda global de telecomunicacións.

Descrición da rede Proposta
Enténdese por canalización de telecomunicacións a obra civil formada por condutos que, xunto coas
arquetas e rexistros que a seccionan a cada certa distancia, prevé no subsolo os espazos necesarios
para aloxar a rede portadora.
A rede de canalización de telecomunicacións proxectada está formada por unha rede principal que
une as cámaras de rexistro e unha canalización secundaria que deriva das arquetas e/ou armarios de
acometidas. Desde as arquetas dispostas nas canalizacións secundarias resólvese a acometida do
servizo a cada unha das parcelas.
Atendendo á estimación da demanda realizada prevese unha rede primaria que configure un anel de
distribución principal conectado cos puntos de conexión coa rede exterior existente. Sobre a rede
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principal disporanse os recintos ou nodos de telecomunicacións. Das cámaras situadas neste anel
prevese que derive unha rede secundaria arborescente formada por prismas cun número de tubos
decrecente.
Conexión exterior
Co único obxectivo de garantir a viabilidade de subministro, considérase a capacidade de subministro
dos operadores que actualmente prestan servizo na zona.
O promotor deberá establecer mediante convenio, o subministro do servizo a través do ou dos
operadores interesados, establecendo ditas obra a través do correspondente proxecto técnico, que
se incluirá no proxecto de urbanización.

11.3.6. Ficha urbanística da AR-4.
A efectos da súa inclusión no apartado 4.2.4. “Áreas de reparto en solo urbano” da normativa do
PXOM e en congruencia coa súa redacción, establecese a seguinte ficha resumo.
AREA DE REPARTO N° 4
Situación: Goián
Planeamento de desenvolvemento: directo polo Plan Xeral segundo resulta da MP nº8
Superficie: 38.617 m2
Ordenanzas de aplicación: 1.B.2, 2.C e 4, segundo se recolle nos planos de ordenación
Altura máxima: B+ 2
Aproveitamento tipo: 0,4 m2/m2
Sistema de actuación: Cooperación
Cesións: as indicadas nos planos de ordenación

Serán de aplicación as determinacións contidas no apartado 11.3 da memoria da MP nº 8 do PXOM.
A zona de Ordenanza 4 non poderá superar unha edificabilidade máxima de 1.979 m2 de teito edif.
Os accesos á estrada autonómica deberán cumprir o especificado na normativa vixente en materia
de accesos.

11.4.

MODIFICACIÓN DA NORMATIVA DO PXOM

11.4.1. Modificación da Ordenanza 3 de equipamentos.
Modifícase a regulación da ordenanza 3 de equipamentos, do PXOM, recollida no apartado 4.2.3
“Normas reguladoras do solo urbano” das Normas urbanísticas do PXOM, que na actualidade ten a
seguinte redacción:

“ ORDENANZA N°3
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DENOMINACIÓN: Equipamentos
ÁMBITO e CARACTERÍSTICAS:

O seu ámbito delimítase nos planos de ordenación. Poden ser dos

seguintes tipos: deportivo, docente, administrativo, sociocultural, relixioso, sanitario e servizos técnicos.
EDIFICABILIDADE MÁXIMA :
En solo urbano: 0,7 m2/m2
En solo rústico:

0,5 m2/m2

PARCELA MÍNIMA :
En solo urbano: non se determina
En solo rústico:

a unidade mínima de cultivo

RECUAMENTOS:
En solo rústico:
Frontal: o que estableza a lexislación sectorial segundo o tipo de vía.
Laterais e fondo: 3 metros o apegado no caso de existir parede medianeira e con acordo co lindeiro.
En solo urbano:
Frontal: na aliñación o recuado un mínimo de 2 metros.
Laterais e fondo: 3 metros o apegado no caso de existir parede medianeira e con acordo co lindeiro.
ALTURA DA EDIFICACIÓN:

9 metros. Poderá superar esta altura xustificando a necesidade de que o

equipamento en cuestión así o requira.
Número máximo de plantas: 3 (B+2)
USOS: admítense exclusivamente os usos propios do equipamento concreto de que se trate, excluíndo
expresamente o uso residencial que soamente terá cabida nos casos en que sexa necesario dispoñer
dunha vivenda para os vixilantes do equipamento de que se trate.
CONDICIÓNS ESPECIAIS:
Dada a gran diversidade de situacións que poden presentarse, considerase fixa a edificabilidade sinalada
en cada caso, pudendo adaptar o número de plantas e a altura da edificación en función das
características especiais do equipamento e previa xustificación da conveniencia do cambio.
poderase adscribir ao mesmo outra parcela dentro do municipio que será destinada e tratada como
espazo libre de uso público. Esta parcela en ningún caso poderá ser maior que o 50% da parcela na que
se vaia a levar a cabo a edificación.”
Proponse unha nova redacción na procura dunha regulación mais acaída aos tipos e situacións dos
equipamentos públicos, e que, así mesmo contemple a regulación dos equipamentos privados, que
na actualidade carecen de regulación, facilitando, en todo caso, unha maior flexibilidade nas
condicións correspondentes aos equipamentos públicos. Por outra parte resulta necesaria a
adaptación ao réxime dos equipamentos en solo rústico establecido pola LSG, co que a actual
redacción resulta incompatible. Proponse, xa que logo a seguinte redacción:
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ORDENANZA N°3
DENOMINACIÓN: Equipamentos
ÁMBITO E CARACTERÍSTICAS: Os equipamento poden ser dos seguintes tipos:


Por razón do uso específico :
Asistencial, deportivo, docente, administrativo, sociocultural, relixioso, sanitario e servizos
técnicos.



Por razón da súa titularidade :
Públicos: identifícanse nos planos de ordenación coa grafía do correspondente tramado e o
indicativo do uso específico correspondente.

Privados: figuran recollidos nos planos de ordenación co indicativo “DOT.PRIV” e a
correspondente delimitación da zona de ordenanza 3.
O ámbito de aplicación da presente ordenanza delimítase nos planos de ordenación, ben cos tramados
correspondentes aos equipamentos públicos, ben coa delimitación da correspondente zona de
ordenanza.
Os equipamentos públicos poden atoparse incluídos dentro do ámbito de aplicación doutra ordenanza de
edificación, en cuxo caso regularanse polas condicións específicas da correspondente ordenanza, agás no
referido ás condicións de uso, que serán as establecidas na presente. Nos demais casos serán de
aplicación as seguintes condicións:
PARCELA MÍNIMA :


No caso de equipamentos públicos, non se establece.



No caso de dotacións privadas: 500 m2.


0,7 m2/m2
No caso de equipamentos de titularidade pública, cando a edificabilidade fixada non fora suficiente para
levar a cabo un determinado equipamento, poderase adscribir ao mesmo outra parcela dentro do
municipio que será destinada e tratada como espazo libre de uso público. A edificabilidade resultante
non poderá en ningún caso supoñer un incremento maior que o 50% do correspondente á parcela na que
se vai a levar a cabo a edificación. Neste caso deberá garantirse a acaída integración do equipamento
mediante a realización do correspondente estudo de impacto e integración paisaxística.
RECUAMENTOS:
Frontal: na aliñación o recuado un mínimo de 2 metros.
Laterais e fondo: 3 metros o apegado no caso de existir parede medianeira, con acordo coa
propiedade lindeira.
ALTURA DA EDIFICACIÓN:


9 metros. Poderase superar esta altura xustificando a necesidade de que o equipamento en
cuestión así o requira.


Número máximo de plantas: 3 (B+2)
No caso dos equipamentos públicos, dada a gran diversidade de situacións que poden presentarse,
poderá, en función das características especiais do equipamento e previa xustificación da conveniencia
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do cambio, adaptarse o número de plantas e a altura da edificación, mantendo en todo caso a
edificabilidade que lle corresponda. Neste caso deberá garantirse a acaída integración do equipamento
mediante a realización do correspondente estudo de impacto e integración paisaxística.
USOS:


Equipamentos públicos:
Admítense exclusivamente os usos dotacionais específicos establecidos no PXOM. No entanto, o
concello poderá acordar o cambio de uso dotacional por outro uso dotacional público distinto
nas condicións e procedemento establecidos no artigo 42.5 da LSG.



Dotacións privadas:
- Usos permitidos:
Asistencial, deportivo, docente, administrativo, sociocultural, relixioso, sanitario e
servizos técnicos.
Hoteleiro
Garaxe-aparcadoiro: Categoría 2ª Grados 1 y 2
- Usos tolerados:
Comercial: ata un 15% da superficie edificable, vinculado ao uso principal.
Oficinas: ata un 15% da superficie edificable, vinculado ao uso principal.
- Usos prohibidos:
Todos os demais.
Tanto no caso dos equipamentos públicos como das dotacións privadas admítese o uso de vivenda
exclusivamente para os vixiantes do equipamento do que se trate, nos casos en que resulte xustificado.
EQUIPAMENTOS EN SOLO RÚSTICO:
Os equipamentos e dotacións públicas e privadas en solo rústico, estarán ao disposto para esta clase de
solo pola lexislación urbanística, requirindo, de conformidade co establecido polo artigo 36.4 da
aprobación dun plan especial de infraestruturas e dotacións.

Modifícase a regulación da ordenanza 4 de edificación industrial, do PXOM, recollida no apartado
4.2.3 “Normas reguladoras do solo urbano” das Normas urbanísticas do PXOM. O alcance da
modificación que se pretende introducir é parcial, afectando exclusivamente á denominación da
ordenanza e á redacción do apartado referido ao ámbito e características da mesma, coa finalidade
introducir unha referencia expresa aos usos e actividades terciarias tanto na súa denominación como
na consideración dos usos predominantes, de acordo cunha máis actual e acaída conceptualización
dos solos destinados ás actividades económicas ou empresariais.
A actual redacción, que se pretende modificar, é a seguinte:

“DENOMINACION: Edificación industrial
AMBITO e CARACTERISTICAS:

Corresponde á

edificación que alberga preferentemente aquelas

actividades industriais que de acordo co Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres,Nocivas y
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Perigosas poden situarse en zonas próximas a zonas de vivenda e equipamento. O uso predominante é o
de industria.”
A redacción modificada sería a que segue:

DENOMINACION: Edificación industrial e terciaria
AMBITO y CARACTERISTICAS:

Corresponde á edificación destinada á realización de actividades

económicas primarias, secundarias e terciarias. Os usos predominantes son os industriais, loxísticos ou
comerciais que, segundo a autorización ou declaración ambiental que proceda de acordo coa normativa
de aplicación, podan situarse en zonas próximas a zonas residenciais ou de equipamentos.
O resto da ordenanza mantería inalterada a actual redacción.

11.4.3. Modificación do apartado 4.2.4 das Normas urbanísticas do PXOM .
Modifícase a redacción do apartado 4.2.4 “Áreas de reparto en solo urbano” das Normas urbanísticas
do PXOM para introducir a referencia á área de reparto en solo urbano non consolidado AR-4. Esta
modificación resulta obrigada derivada da delimitación pola presente Modificación Puntual dun
ámbito de solo urbano non consolidado e da correspondente área de reparto.
O alcance da modificación pretendida limítase a introducir as correspondentes determinacións da
área de reparto, tal e como se recollen no anterior apartado 11.3.6 desta memoria, e á
correspondente corrección da concordancia de número de áreas de reparto que figura no primeiro
parágrafo do referido apartado 4.2.4 da normativa do PXOM (catro, no canto de tres áreas de
reparto).

11.5.

MODIFICACIÓN DO CATÁLOGO DE EDIFICIOS E ELEMENTOS A CONSERVAR (ANEXO Nº 1 DAS
NORMAS URBANÍSTICAS DO PXOM)

Modifícase o o Anexo nº 1 das Normas urbanísticas do PXOM que conten o Catálogo de Edificios e
Elementos a Conservar coa incorporación, a efectos da súa protección, de once edificacións situadas
configuración da escena urbana do núcleo de Goián.
As edificacións que se incorporan ao catálogo por medio desta modificación puntual do PXOM son as
que seguen:
CLAVE

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

CLASE ELEMENTO

TIPOLOXÍA

AC 001

Mercado de Abastos

Avda.Ordóñez nº , Goián

Arquitectura

Civil

AC 002

Casa de Secundino Troncoso

Avda.Ordóñez nº 7, Goián

Arquitectura

Civil

AC 003

Casa de Omar Troncoso

Avda.Ordóñez nº 29, Goián

Arquitectura

Civil

AC 004

Casa de Pío Troncoso

Avda.Ordóñez nº 25, Goián

Arquitectura

Civil

AC 005

Casa de Juan Troncoso

Avda.Ordóñez nº 2, Goián

Arquitectura

Civil

AC 006

Casa no nº1 Av. Ordóñez

Avda.Ordóñez nº 1, Goián

Arquitectura

Civil

AC 007

Casa na Praza de Goián

Pza. A.Fernández, nº 6 , Goián

Arquitectura

Civil

AC 008

Casas xemelgas

Pza. A. Fdez, nº 2-3 , Goián

Arquitectura

Civil
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AC 009

Casa de Troncoso

Avda.do Brasil nº 32, Goián

Arquitectura

Civil

AC 010

Casa de Lorenzo

Avda.do Brasil nº 39, Goián

Arquitectura

Civil

AC 011

Casa de M. González

Avda.do Brasil nº 26, Goián

Arquitectura

Civil

A incorporación destas edificacións ao Catálogo de Edificios e Elementos a conservar supón a
alteración do listado de elementos do catálogo no apartado correspondente á arquitectura civil, ao
que se engaden os novos elementos, e a incorporación das fichas individuais dos elementos
catalogados que se recollen no Anexo nº 2 da presente MP, redactadas de conformidade co
establecido na LSG nas que se identifica e describe o elemento e o réxime de protección
individualizada, a identificación dos elementos que merecen ser obxecto de conservación, as
actuacións permitidas e se delimitan os correspondentes contornos de protección aos efectos da
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aplicación do disposto ao respecto na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia.
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12.

CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN URBANÍSTICA VIXENTE

12.1.

XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEI 2/2016 (LSG)

A disposición transitoria segunda da Lei 2/2016 (LSG), determina a necesidade de que a Modificación
Puntual proposta se adapte plenamente a ela, observando o cumprimento dos límites de sostibilidade
do artigo 41 e as reservas de solo para dotacións do artigo 42.
Así mesmo, xustifícase que a MP cumpre o establecido no artigo 83 respecto á alteración do
planeamento e modificacións dos plans.

12.1.1. Artigo 41. Límites de sustentabilidade: Superficie edificable máxima.
O artigo 41 da LSG establece:

“1. En solo urbano non consolidado de uso residencial ou hoteleiro no que sexan necesarios procesos
de urbanización, o planeamento non poderá conter determinacións das que resulte unha superficie
edificable total superior aos seguintes límites:
....
c) En municipios con poboación igual ou superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes, e
en municipios considerados nodos para o equilibrio do territorio nas Directrices de ordenación do
territorio: 0,85 metros cadrados edificables por cada metro cadrado de solo.”
As superficies de referencia para o cálculo do cumprimento do límite de sustentabilidade no ámbito
do solo urbano non consolidado AR-4 recóllense no seguinte cadro resumo.
A superficie máxima edificable considerada é a que resulta da ordenación detallada establecida pola
Modificación Puntual

no ámbito AR-4 segundo resulta da aplicación dos parámetros máximos

establecidos nas correspondentes ordenanzas zonais aplicables.

AREA DE REPARTO AR-4
SUP. DOTACIONES EXISTENTES que se manteñen
ALAMEDA
COLEXIO
POLIDEPORTIVO
VIARIO

38.617

m2

9.591
6.232
1.356
1.085
918

SUPERFICIE COMPUTABLE a efectos do art. 41 LSG e cálculo do A.TIPO

29.026

m2

SUPERFICIE EDIFICABLE MÁXIMA
ORDENANZA 1.B.2
ORDENANZA 2.C
ORDENANZA 4

10.421
5.094
3.347
1.979

m2

INDICE DE EDIFICABILIDADE

0,36

m2/m2

Xa que logo, a MP cumpre folgadamente co establecido no artigo 41 da LSG.
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12.1.2. Artigo 42. Reservas de solo para dotacións
O artigo 42.2 da LSG establece:

“2. Con independencia dos sistemas xerais, o plan que conteña a ordenación detallada establecerá no
solo urbano non consolidado e no solo urbanizable as reservas mínimas de solo para os seguintes
sistemas locais, ao servizo do polígono ou sector:
a) Sistema de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de lecer, expansión e
recreo da poboación:
–
En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 18 metros cadrados de solo por cada 100 metros
cadrados edificables e como mínimo o 10 % da superficie total do ámbito.
....
b) Sistema de equipamentos públicos destinados á prestación de servizos sanitarios, asistenciais,
docentes, culturais, deportivos e outros que sexan necesarios:
–
En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 10 metros cadrados de solo por cada 100 metros
cadrados edificables.
….
c) Prazas de aparcadoiros de vehículos: unha praza de aparcadoiro por cada 100 metros cadrados
edificables, das que, como mínimo, a cuarta parte debe ser de dominio público.
d) Para arborado:
–

En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: a plantación ou conservación dunha árbore por
cada 100 metros cadrados edificables.

As condicións de ordenación establecidas pola presente MP para ó ámbito de solo urbano non
consolidado AR-4

garanten o cumprimento dos parámetros esixidos polo artigo 42 LSG, tal como

queda xustificado no seguinte cadro resumo:
ESIXENCIA LEI 2/2016 LSG

MODIFICACIÓN PUNTUAL PXOM
38.617
10.421

SUPERFICIE DELIMITADA
SUPERFICIE EDIFICABLE MÁXIMA

SIST. DE ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS (art. 42.2 a )

3.858 m2

4.778 m2

CUMPRE

mayor valor :
18 m2/100 m2 edi f =
10% s up.del i m =

SIST. DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (art. 42.2.b)

1.876 m2
3.862 m2

PARQUE CONT. ALAMEDA

1.042 m2
10 m2/100 m2 edi f =

1.042 m2

1.157 m2
AMPLIACIÓN COLEXIO PÚBLICO
XARDIN AVDA REGATIÑO (*)

PRAZAS DE APARCADOIRO (art. 42.2.c)
TOTALES

1 pra za /100 m2 edi f =

26 prazas
104 pra za s
ORD 1.B.2 : 1 pra za /80 m2;
ORD 2.C : 1 pra za /100 m2;
ORD 4

DE DOMINIO PÚBLICO

1/4 da s pra za s totai s =

ARBORADO (art. 42.2.d)
1 á rbore /100 m2 edi f =

26 pra za s
104 árb.
104 árb.

4.778 m2

: 1 pra za /100 m2;

APARCADOIROS PÚBLICOS

CUMPRE

582 m2
575 m2
175 prazas
292 pra za s
64 pra za s
33 pra za s
20 pra za s
175 pra za s
> 200 árb.
> 200 árb.

CUMPRE

CUMPRE
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(*) A efectos da xustificación do cumprimento das reservas mínimas de solo para dotacións públicas,
considérase a zona verde á carón da Avda. do Regatiño como un equipamento público en virtude da
posibilidade establecida polo artigo 42.5, e toda vez que as necesidades de equipamentos públicos
están sobradamente cubertas no núcleo urbano de Goián.
As reservas de solo para dotacións urbanísticas establecidas na MP localízanse nos lugares máis
axeitados para satisfacer as necesidades da poboación, de cara a asegurar a súa accesibilidade
universal, funcionalidade e integración na estrutura urbanística, tal como esixe o apartado 3 do
referido artigo 42 LSG.

12.1.3. Reservas de solo para vivendas sometidas a algún réxime de protección pública.
O artigo 42.9 da LSG establece:

“9. Os plans xerais deberán prever unhas reservas de solo para a vivenda suxeita a algún réxime de
protección pública que, como mínimo, comprenderán os terreos necesarios para realizar o 30 % da
edificabilidade residencial prevista pola ordenación urbanística no solo urbanizable e no solo urbano
non consolidado regulado no artigo 17.b).1. Esta proporción será do 10 % no suposto do solo urbano
non consolidado regulado no artigo 17.b).2. ....”
A modificación puntual establece a reserva dunha parcela de 309 m2 do solo cualificado coa
ordenanza 1.B.2, destinada a vivenda protexida, na que materializar a edificabilidade de 845 m2 que
corresponde ao 10% do aproveitamento residencial total da área de reparto conforme establece o
artigo 42.9 LSG para os solos urbanos non consolidados regulados no artigo 17.b).2 da mesma lei. A
edificabilidade restante da referida parcela poderá ser destinada a usos non residenciais, en planta
baixa, admitidos pola ordenanza de aplicación.
ESIXENCIA LEI 2/2016 LSG

MODIFICACIÓN PUNTUAL PXOM

SUPERFICIES

ORD 1.B.2 :
ORD 2.C

EDIFICABILIDAD VIVENDA PROTEXIDA (art. 42.9 )
10% s up.res i d.á mbi to =

844 m2
844 m2

:

10% s up.res i d.á mbi to =

38.617 m2c
8.441 m2c
5.094 m2c
3.347 m2c
845 m2
845 m2

CUMPRE

Esta parcela aparece recollida graficamente nos planos de ordenación 1:1.000 e 1:2.000 coa
indicación “VPA”.

12.1.4. Artigo 43. Normas de calidade ambiental e paisaxística
O artigo 43.1 LSG establece que o planeamento urbanístico garantirá as condicións de habitabilidade,
salubridade e funcionalidade das vivendas e usos residenciais, respectando as condicións mínimas que
se fixen regulamentariamente, prohibindo expresamente o uso residencial en sotos e semisotos. A
disposición regulamentaria que regula ditas condicións de habitabilidade e o Decreto 29/2010 de 4 de
marzo polo que se aproban as Normas de habitabilidade de vivendas de Galicia (NHV), cuxo
cumprimento xustifícase máis adiante.
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SUPERFICIE DELIMITADA
SUPERFICIE EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL
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O apartado 2 do artigo 43 LSG establece que o planeamento urbanístico procurará unha razoable e
equilibrada articulación de usos, actividades e tipoloxías edificatorias compatibles. Esa articulación de
usos ven sendo, precisamente unha das finalidades da presente MP, que introduce neste ámbito usos
destinados ás actividades económicas e dotacionais compatibles co contorno residencial.
O apartado 3 do mesmo artigo 43 establece que o planeamento que estableza a ordenación
detallada terá en conta as previsións necesarias para evitar barreiras arquitectónicas e urbanísticas, de
maneira que as persoas con mobilidade reducida vexan facilitado ao máximo o acceso directo aos
espazos públicos e ás edificacións públicas e privadas, de acordo coa normativa vixente sobre
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. As determinacións da ordenación detallada
axústanse a esta esixencia dando cumprimento á normativa de accesibilidade, como expresamente
se xustifica máis adiante.
O apartado 4 esixe que a altura máxima das edificacións se fixe polo planeamento en proporción ás
dimensións das vías e dos espazos libres, de modo que queden garantidas as mellores condicións
posibles de asollamento e ventilación natural das vivendas. A ordenación detallada establecida pola
MP remítese no referido ás condicións da edificación ás vixentes ordenanzas do PXOM, das que non se
alteran as condicións referidas a altura da edificación. En todo caso as edificacións previstas na MP
cumpren folgadamente os estándares de asollamento esixibles.
Por último, o apartado 5 do artigo 43 prevé a posibilidade de que planeamento poda prohibir os
tendidos aéreos e prever o soterramento dos existentes, establecendo que, en todo caso, as redes de
servizos dos novos desenvolvementos residenciais e terciarios deberán soterrarse. As condicións de
urbanización da AR-4 establecen a esixencia de soterramento das novas redes de servizos, e respecto
dos tendidos aéreos existentes remite aos correspondentes proxectos de urbanización a valoración da
procedencia e condicións do seu soterramento.

12.1.5. Artigo 83. Modificacións dos plans
O artigo 83.1 da LSG establece que calquera modificación do planeamento urbanístico deberá
fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas. Tal é o caso da presente
modificación puntual, cuxos obxectivos, como xa se ten xustificado no apartado 3.1 da presente
(mellora substancial da ordenación urbanística vixente, mellora da articulación dos espazos libres
públicos, incorporación de usos e dotacións necesarias, protección do patrimonio cultural, resolución
de problemas de circulación, ...)

12.2.

CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA (NHV)

Segundo dispón o apartado 1 do artigo 4º do Decreto 29/2010 de 4 de marzo polo que se aproban as
Normas de habitabilidade de vivendas de Galicia (NHV), para os efectos previstos no artigo 48.1 da
LOUG (hoxe no art.43.1 LSG) os instrumentos de ordenación

urbanística conterán unha memoria

xustificativa da súa adecuación ás devanditas normas., ...), e a tal efecto

redáctase o presente

apartado.
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memoria, motivan dabondo a presente modificación puntual do PXOM en razóns de interese público
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Ámbito de aplicación para a Modificación Puntual do PXOM

O apartado 2 do mesmo artigo 4º establece:

“O planeamento que determine a nova ordenación detallada de solos nos cales se prevexa o uso
residencial deberá establecer as condicións que deben cumprir as vivendas para ter a condición de
vivenda exterior, e adoptar as medidas necesarias para garantir o axeitado asolamento das vivendas.
Nestes solos, para que unha vivenda teña a condición de vivenda exterior, deberá garantirse que
determinadas estancias das vivendas teñen iluminación e ventilación directa a través de espazos
exteriores de calidade, públicos ou privados, que deberán ser recollidos como tales no planeamento. O
planeamento deberá establecer as características e dimensións destes espazos e deberase xustificar
como mínimo:
a) Que a configuración e dimensións do espazo garde unha axeitada relación coa altura das
edificacións que o conforman.
b) Que se respecten unhas distancias mínimas de luces rectas, que establecerá o planeamento, en
función das alturas das edificacións enfrontadas.
c)

Que se garanta a continuidade espacial e de deseño dos ditos espazos aínda que o seu
desenvolvemento sexa realizado por propietarios diferentes.

d) Que as dimensións destes espazos non resulten inferiores ás exixibles segundo o punto I.A.1.1 do
anexo I a este decreto para os solos sen planeamento.
Ademais, polo menos a estancia maior e outra estancia, cando a vivenda conte con máis de unha,
deberán ter iluminación e ventilación directa a través dos citados espazos exteriores de calidade. O
planeamento poderá establecer a posibilidade de que o resto das estancias das vivendas, ou algunha
delas, poida ter iluminación e ventilación a través de patios de parcela cuxas características e dimensións
virán reguladas no planeamento e que, como mínimo, deberán respectar as determinacións establecidas

.....”
Pola súa parte o apartado 3 do mesmo artigo 4 NHV establece:

“Nos solos con planeamento que contemple a ordenación detallada aprobada con anterioridade á
entrada en vigor destas normas, as condiciones de vivenda exterior serán las reguladas por dito
planeamento de acordo co disposto no apartado I.A.1. das normas NHV-2010.
Nestes solos, a modificación do planeamento que implique a variación da ordenación detallada
conlevará a necesidade de establecer as condicións de vivenda exterior de acordo co disposto no punto 2
de este artigo. Ditas condicións poderán, se así estímase oportuno, coincidir coas establecidas no
planeamento que se modifica.”
En primeiro lugar cómpre facer unha interpretación a respecto da aplicación deste artigo (no mesmo
sentido da feita no seu día pola MP nº 6 do PXOM) na ordenación prevista pola MP, tendo en conta
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no anexo I deste decreto para os patios de parcela.
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que nesta MP non se redacta unha normativa específica, senón que se rexerá integramente pola do
PXOM vixente, pois da redacción do artigo 4.2 das NHV, que basea a súa aplicación na existencia ou
non de ordenación detallada, derívanse algunhas posibles interpretacións que cumpre aclarar no
presente documento. E a tal efecto, para establecer como se aplicarán as condicións das NHV que
diferencian entre zonas con ou sen ordenación detallada aprobada con anterioridade ás NHV (dada
a gran diferenza existente entre ambas interpretacións nalgúns aspectos) entenderase a necesidade
da aplicación das primeiras (zonas con ordenación detallada) nas zonas que se manteñan nesa
condición na presente MP (solo urbano consolidado), e no resto do ámbito (solo urbano non
consolidado aínda non executadas) aplicaranse as condición que as NHV establecen para as zonas
sen ordenación detallada aprobada.
Dado que nesta MP non se redacta unha normativa específica (cando menos no referido aos usos
residenciais), non se estima pertinente establecer condicións específicas ou parámetros dimensionais e
citas concretas á necesidade de aplicación das NHV en todas as vivendas, segundo o xa citado
réxime de aplicación, aclaratorio e complementario do que xa recollen as propias NHV. Pensamos que
é suficiente citar a obriga de aplicación desa normativa e non é preciso estender moito máis o
presente apartado xustificativo.
En todo caso, cumpre salientar que a ordenación da edificación prevista na Modificación,
establecese por medio da remisión ás vixentes ordenanzas da edificación do PXOM, nomeadamente
ás ordenanzas 1.B.2 de edificación residencial colectiva en bloque apegado e a ordenanza 2.C de
edificación unifamiliar en fileira, definindo no primeiro dos casos as aliñacións da edificación e as
dimensións dos fondos edificables, que se establecen de conformidade coa norma xeral do PXOM en
14 m., e as separacións a lindeiros exteriores que garanten o cumprimento das mínimas esixidas no
PXOM, o cal, xunto coas dimensións e orientación dos espazos libres, garante que as vivendas teñan
iluminación e ventilación directa a través de espazos exteriores públicos de calidade, e unha axeitada
exposición ao sol das mesmas.
A Modificación proposta non altera as condicións de aplicación das referidas ordenanzas e da
regulación das condicións de habitabilidade das vivendas contidas na normativa urbanística do

12.3.

CUMPRIMENTO DA LEI EN MATERIA DE ACCESIBILIDADE

12.3.1. Cumprimento das condicións básicas de accesibilidade da Orden VIV/561/2010
A Orde VIV/561/2010 é o documento técnico que desenvolve o mandato contido na disposición final
cuarta do Real Decreto 505/2007, do 20 de abril, polo que se aprobaron as condicións básicas de
accesibilidade e non discriminación das persoas con mobilidade reducida para o acceso e utilización
dos espazos públicos urbanizados e edificacións.
As condicións de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización de espazos públicos
urbanizados aplícanse ás áreas de uso peonil, áreas de estanza, elementos urbanos e itinerarios peonís
comprendidos en espazos públicos urbanizados. Ditas condicións, establecen unha serie de
características de deseño, construción, mantemento e xestión que deben cumprir os devanditos
espazos públicos urbanizados.
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vixente PXOM de Tomiño entre elas a regulación da condición de vivenda exterior.
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A continuación relaciónanse os parámetros que son de aplicación como esixencia de deseño na fase
de planeamento, remitíndose ao cumprimento do resto das condicións establecidas na Orde por
parte do proxecto de urbanización que desenvolva a ordenación detallada:


Art. 5. Condicións xerais do itinerario peonil accesible.

A ordenación proposta establece itinerarios peonís accesibles, tanto para o acceso ás edificacións
propostas como aos espazos libres públicos, xa sexan áreas de tránsito ou estanciais. Ditos trazados
viarios responden á necesaria articulación da ordenación proposta coa trama urbana xa consolidada
no entorno inmediato.
Tódolos itinerarios accesibles cumpren as seguintes condicións:
-

Discorren de xeito lindante ou adxacente á liña de fachada ou elemento horizontal que
materialice fisicamente o límite edificado a nivel do solo.

-

Posúen una anchura libre de paso de 2,00 m, maior de 1,80 m.

-

En todo su desenvolvemento posuirá unha altura libre de paso non inferior a 2,20 m.

-

A pendente máxima lonxitudinal non supera o 6%.

O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de urbanización.


Art. 6. Condicións xerais das áreas de estanza.

Todas as instalacións, actividades e servizos dispoñibles, de tipo fixo ou eventual, que poidan
desenvolverse nas áreas de estanza da ordenación proposta, teñen capacidade para estar
conectadas mediante, polo menos, un itinerario peonil accesible e garantir o seu uso e lecer de xeito
autónomo e seguro por parte de todas as persoas, incluídas as usuarias de axudas técnicas ou
produtos de apoio.
O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de urbanización.
Art. 7. Parques e xardíns.

Todas as instalacións, actividades e servizos dispoñibles que se poidan realizar nos parques e xardíns da
ordenación proposta, teñen capacidade para estar conectadas entre si e cos accesos mediante,
polo menos, un itinerario peonil accesible.
O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de urbanización.


Art. 35. Prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida.

Cúmprese coa reserva mínima de una praza de aparcadoiro cada corenta prazas o fracción,
independentemente das prazas destinadas a residencia o lugares de traballo: Previsión de prazas de
aparcadoiro na ordenación detallada da AR-4 é de 175 prazas: 175 / 40 = 5 prazas. A reserva de
prazas adaptadas para persoas con mobilidade reducida na ordenación detallada é de 7 prazas.
Estas prazas situaranse na zona central de actividade, próximas aos espazos dotacionais, e nos puntos
de cruzamento entre os itinerarios peonís accesibles e os itinerarios vehiculares, garantindo o acceso
dende a zona de transferencia ata o itinerario peonil accesible de forma autónoma e segura.
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As prazas adaptadas previstas na Modificación proposta, teñen unha dimensión de 5,00 m de
lonxitude × 2,50 m de ancho e ademais as dispostas en batería dispoñen dunha zona de aproximación
e transferencia lateral dunha lonxitude igual á da praza e un ancho mínimo de 1,50 m., e as dispostas
en liña contan coa respectiva zona de aproximación e transferencia posterior de 1,50 m.
Conclúese entón que a ordenación proposta CUMPRE coas condicións de accesibilidade esixidas.

12.3.2. Cumprimento da Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas na
Comunidade Autónoma de Galicia
A Lei 8/97, e o Decreto 35/2000 polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución
da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, esixen que os instrumentos
urbanísticos fagan constar expresamente na súa Memoria o seu cumprimento, sinalando as
determinacións normativas de aplicación e as solucións adoptadas para darlles cumprimento.
En canto ás Barreiras Arquitectónicas Urbanísticas (BAUR) a ter en conta, regúlanse no Título II de
ámbolos dous textos normativos, distinguíndose no Regulamento de Accesibilidade o tratamento dos
espazos públicos existentes (art. 13), dos de nova creación.
O artigo 13.b do Regulamento de Accesibilidade indica que, cando por dificultades orográficas ou
rúas preexistentes non sexa posible a creación dun itinerario adaptado, deseñarase como mínimo un
itinerario practicable que permita o desprazamento de persoas con mobilidade reducida, sen prexuízo
de que progresivamente se establezan as regras para converter os espazos do ámbito en adaptados.
Igualmente, no que se refire a itinerarios peonís para os que o custo de execución como adaptados
sexa superior en máis dun 50% ó custo como non adaptados, o Regulamento de Accesibilidade
permite a exención, efectuando unha proposta alternativa, que requirirá, previamente á aprobación
do instrumento urbanístico, o informe favorable do Consello Autonómico para a promoción da
Accesibilidade e a Supresión de Barreiras (art. 16 do Regulamento).
No caso concreto do presente ámbito, presenta unhas particularidades topográficas con pendentes
en xeral suaves, pero con zonas de pendentes acusadas. A ordenación viaria adáptase ao máximo



Accesibilidade do viario de nova creación

A totalidade dos viais propostos cumpren as condicións de itinerarios adaptados, ós efectos da lei de
accesibilidade, non superando a pendente máxima do 10% segundo o disposto nas condicións de
itinerarios adaptados segundo a Base 1.1 do Código de Accesibilidade.
No tocante á largura mínima de paso libre de obstáculos para os itinerarios peonís, en todo o ámbito
proposto establécese en 2,00 m libre de obstáculos, cumprindo así o artigo 16º do Regulamento de
Accesibilidade sobre Itinerarios para tránsito de peóns xa que resultan acordes coas condicións
establecidas na Base 1.1 do Código de Accesibilidade.


Accesibilidade de parques, xardíns e demais espazos libres de uso público

Todos os parques, xardíns, e espazos libres previstos dispoñen da posibilidade de deseño de itinerarios
adaptados, de acordo co artigo 18 do Regulamento de accesibilidade.
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posible á topografía existente, sendo todas as pendentes do mesmo de percorrido accesible.
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Tódolos espazos de reserva para espazos libres e zonas verdes teñen posibilidade de accesos
adaptados dende o viario previsto, e itinerarios transversais adaptados.


Outras condicións de accesibilidade

En xeral estarase ó disposto na Lei 8/97 e Decreto 35/2000 en todo o relativo a

prazas de

aparcadoiros, elementos de urbanización, características do mobiliario, obras e sinalización;
debéndose concretar e definir no Proxecto, ou Proxectos de urbanización que desenvolvan a
ordenación detallada establecida por esta MP.
Nas zonas destinadas a aparcadoiros públicos, no proxecto de urbanización reservaranse, con
carácter permanente e próximo dos accesos de peóns, prazas debidamente sinaladas para vehículos
acreditados que transporten persoas en situación de mobilidade reducida. A Modificación
proxectada establece unha proposta de localización de ditas prazas.
Esta Modificación proposta cumpre coa reserva mínima de prazas adaptadas disposta na Base 1.3 do
Código de Accesibilidade (Decreto 35/2000)

12.4.

CUMPRIMENTO DO REAL DECRETO 1367/2007, DE 19 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DESENVOLVE
A LEI 37/2003, DE 17 DE NOVEMBRO, DO RUÍDO

Para dar cumprimento ao establecido no artigo 5.2 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre
contaminación acústica de Galicia e no RD 1367/2007, do 19 de outubro, pola que se desenvolve a lei
do ruído, esta MP do PXOM, inclúe de forma explícita a delimitación da zonificación acústica
correspondente ao ámbito da mesma.
Para delimitar as áreas acústicas existentes no ámbito da MP, tivéronse en conta os criterios e
directrices establecidos nos apartados 1, 2 e 3 do Anexo V do RD 1367/2007. Os usos asociados ás
áreas acústicas existentes no ámbito da MP, corresponden a:
-

Área acústica de tipo a) Sectores de uso residencial :
Inclúese dentro desta área a superficie destinada a uso residencial e as áreas destinadas a
de 54.398 m2.

-

Área acústica de tipo d) Sectores de uso terciario non recreativo ou de espectáculos
Inclúese dentro desta área a superficie destinada a actividades comerciais e de oficinas,
espazos destinados a la hostalería, aloxamento, restauración e outros, parques tecnolóxicos
con exclusión das actividades masivamente produtivas, cunha superficie de 5.655 m2.

-

Área acústica de tipo e) Sectores del territorio con predominio de solo de uso sanitario,
docente y cultural que requira de especial protección contra la contaminación acústica.
Inclúese dentro desta área a superficie destinada a equipamento docente, de 4.096 m2.

-

Área acústica de tipo f) Sectores del territorio afectados a sistemas xerais de infraestruturas de
transporte.
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espazos libres e zonas verdes, tanto privadas como de dominio e uso público, cunha superficie
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Inclúese dentro desta área a superficie correspondente á estrada autonómica PO-552, de
4.810 m2.
O Plano de Zonificación Acústica, achégase como Anexo 2 coa listaxe das coordenadas UTM de
todos os vértices, en cumprimento do disposto no artigo 5.4 do RD 1367/2007.

12.5.

XUSTIFICACIÓN DA ADECUACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL AOS INSTRUMENTOS DE
ORDENACIÓN TERRITORIAL

Reflíctese neste apartado, a coordinación da Modificación Puntual cos instrumentos de planificación
autonómicos vixentes que poden afectar ao planeamento, coa súa xerarquía e incidencia dos
mesmos.

12.5.1. Adecuación da MP ás Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT)
Os plans de ordenación urbanística están vinculados xerarquicamente ás determinacións das DOT e ós
demais instrumentos establecidos pola Lei 10/1995, de ordenación do territorio de Galicia, e deberán
redactarse en coherencia con todos eles, sendo precisamente a verificación desta coherencia un dos
aspectos substantivos da competencia da administración autonómica na aprobación definitiva do
planeamento xeral municipal.
Pola súa parte, o artigo 10.2.5 das DOT establece que as súas determinacións serán de aplicación a
todos os instrumentos de planeamento urbanístico.
As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), teñen como finalidade precisar a definición dun
modelo territorial para Galicia, establecendo as pautas espaciais de asentamento das actividades.
Este modelo territorial se configura sobre a base dun sistema xerarquizado de asentamentos articulado
polas redes de infraestruturas e equipamentos. No cumio deste sistema de asentamentos sitúanse as
Áreas urbanas, que están formadas por asociación voluntaria dos municipios inmediatos ás sete
principais cidades galegas que as centralizan e no seu conxunto conforman o sistema de cidades de
Galicia.

Urbana de Vigo, aínda que na actualidade non forma parte dos catorce concellos que integran
xuridicamente a Área Metropolitana de Vigo, constituída pola Lei 4/2012 do 12 de abril da Área
Metropolitana de Vigo. As DOT non recoñecen tampouco o carácter de nodo territorial ao concello
de Tomiño.
Os criterios, obxectivos e orientacións formuladas pola presente MP, segundo se expuxeron na presente
memoria, son plenamente congruentes co modelo territorial e os criterios contidos nas DOT, así como
coas determinacións, tanto excluíntes como orientativas, establecidos nas mesmas, que configuran o
seu contido normativo.
A

xustificación mais polo miúdo desta adecuación recollese no seguinte cadro en relación coas

determinacións que resultan de aplicación na presente MP das NSP.
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Dentro deste sistema de asentamentos o concello de Tomiño intégrase funcionalmente na Área

CADRO DE CONGRUENCIA E CONFORMIDADE DA M.P. Nº 8 DO PXOM DE TOMIÑO COAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA
Determinacións das DOT que resultan de aplicación á MP

Contidos e determinacións da MP en relación coas determinacións das DOT

Determinacións excluíntes de cualquera outro criterio, ubicación, uso ou deseño territorial ou urbanístico.
Determinacións orientativas propostas que conteñan as DOT que as Administraciósn competentes deben concretar nos correspondentes instrumentos de ordenación territorial, de planificación sectorial, ou de planeamento urbanístico .
1

Obxectivos xerais e estrutura básica do modelo territorial.

1.4
2

Os instrumentos de ordenación territorial, os restantes da planificación sectorial, así como os instrumentos de planeamento urbanístico, deberán xustificar a súa coherencia e conformidade coas
determinacións e criterios establecidos polas Directrices de ordenación do territorio, incorporando unha valoración da correspondencia dos seus contidos con respecto ao disposto nas DOT.

A MP incorpora, precisamente neste apartado, unha valoración da correspondencia dos seus contidos con respecto ó disposto nas DOT, coa acaída xustificación da súa
coherencia e conformidade cos criterios e determinacións desta.

El sistema de asentamientos.
Determinaciones para los núcleos principales de los restantes ayuntamientos y parroquias rurales

2.4

3

2.4.1

Constituyen núcleos principales de los restantes ayuntamientos y de las parroquias rurales aquéllos en donde se ubique la capitalidad municipal, así como aquellos otros que
comparativamente desempeñan una mayor centralidad socioeconómica en su entorno.

2.4.2

Se procurará que se concentren en los núcleos principales de los municipios las dotaciones básicas de tipo administrativo, docente, sanitario, cultural y demás servicios de carácter local.Os obxectivos da MP enacmíñanse precisamente nesa dirección, tal e como se expresa na memoria

O núcleo de Goián é un dos dous núcleos urbanos do Concello de Tomiño, no que se concentra unha parte importante da actividade ecoómica do Cocello e importantes
dotacións públicas

Desenvolvemento e ordenación dos asentamientos, das áreas empresariais e das actividades produtivas.
Determinacións para o desenvolvemento e ordenación dos asentamentos.
3.1.1

Se potenciarán los nodos o núcleos de referencia de los diferentes niveles.

3.1.2

Solo podrán tener la consideración de ámbitos aptos para el desarrollo urbano aquellos suelos que reúnan los requisitos de necesidad e idoneidad y que sean clasificados como suelo
A MP afecta na súa totalidade a solos xa clasificados no planeamento urbanístico como solos urbanos
urbano o urbanizable.

3.1

3.1.5

4

Potenciar o núcleo de Goián comocentro de atractividade é un dos enunciados básicos da motivación da MP, tal como se expresa reiteradamente na memoria

Los instrumentos de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico:
a) No podrán contener previsiones de crecimientos residenciales desvinculados de los asentamientos preexistentes o que se desarrollen mediante aquellas áreas de recualificación
identificadas
b) Deberán garantizar la accesibilidad y movilidad, prestando especial atención a fórmulas de transporte sostenible
c) La ubicación de centros atractores de desplazamientos considerará su articulación con dichas fórmulas de transporte sostenible.
d) Priorizarán la compactación frente a la expansión sobre terrenos en estado natural, mediante operaciones de rehabilitación, reforma y consolidación. Se evitarán los crecimientos a lo
largo de las vías de comunicación
e) Establecerán medidas tendentes a la incorporación de usos deficitarios (distintos del residencial) y a la mezcla de usos complementarios, evitando ordenaciones monofuncionales y Os obxectivos da MP están plenamente orientados neste sentido.Tal como se expresa na memoria.
segregaciones económicas y sociales
f) Se incluirá la perspectiva del metabolismo urbano en sus análisis de partida
g) Deberán contener los análisis y la planificación precisa para evaluar la garantía de reservas de agua suficiente y viabilidad de la captación, tratamiento y distribución del agua potable,
de la recogida del agua residual y su depuración, reutilización o vertido a medio receptor de forma sostenible.
h) Incluirán un apartado de análisis, caracterización y diagnóstico de las principales actividades socioeconómicas del ayuntamiento, en términos tanto de ocupación del territorio como de
ocupación de la población activa

As infraestruturas e os vectores ambientais do modelo territorial.
Determinaciones relativas a las carreteras
4.1
4.1.4

Toda actuación sobre la red de carreteras incorporará medidas de mejora de la seguridad vial y las necesarias para asegurar la integración ambiental y paisajística y la protección del
patrimonio cultural, prestando especial atención a los niveles de ruido.

A MP propón unha serie de actuacións sobre o sistema viario que melloran as condicións de seguridade vial (glorieta de acceso ao núcleo) incremento das áreas de
prioridade peonil, rectificación de aliñacións para protexer elemetos do patrimonio cultural, etc..

Determinaciones relativas a las infraestructuras de telecomunicaciones.
4.6
4.6.3

A MP establece nas condicións de urbanización da ordenación detallada que incorpora as previsións necesarias para garantir a implantación das correspondentes redes
de telecomunicacións

En toda planificación de obras de urbanización se preverán los espacios y sistemas necesarios para la implantación de redes de telecomunicaciones

Determinaciones relativas a las infraestructuras de generación y abastecimiento energético.
4.7.2

El planeamiento urbanístico y territorial deberán contemplar las infraestructuras para el abastecimiento tanto eléctrico como gasista, en su caso.

A MP establece nas condicións de urbanización da ordenación detallada que incorpora as previsións necesarias para garantir o abastecemento enerxético do seu ámbito

4.7.4

En los nuevos desarrollos urbanísticos los tendidos y redes de instalaciones energéticas serán subterráneos.

A MP establece nas condicións de urbanización da ordenación detallada a obriga do soterramento das redes de servizos urbanos

Determinaciones relativas al ciclo integral del agua.
4.8
4.8.9
9
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4.7

No se podrán ejecutar nuevos desarrollos residenciales, industriales o comerciales, dotaciones o explotaciones agroforestales o mineras si no está previamente garantizado el
abastecimiento de agua y el saneamiento de aguas residuales y la gestión de las aguas pluviales conforme a criterios de sostenibilidad y a la planificación hidrológica.

O Patrimonio cultural
9.2

As Administracións fomentarán a preservación do patrimonio cultural mediante medidas de protección e de accións para a súa restauración, rehabilitación e conservación.

9.3

Calquera actuación sobre o territorio debe atender á súa compatibilidade cos bens do patrimonio cultural que se vexan afectados, o que require a súa identificación, o recoñecemento das súas
características e das súas relacións co territorio e a análise das posibilidades de integralos como un elemento máis da actuación.

O ámbito da MP conta con redes de servizo de abastecemento e saneamento municipais.

A MP contempla a catalogación de once edificacións no ámbito e na súa contorna de valor cultural significativo a efectos da súa efectiva protección. Edificacións que na
actualidade carecen de protección algunha
A MP contempla a catalogación de once edificacións no ámbito e na súa contorna de valor cultural significativo a efectos da súa efectiva protección. Edificacións que na
actualidade carecen de protección algunha
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13.

INTEGRACIÓN DAS DETERMINACIÓNS DO IAE

Con data 02/06/2016 o Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental ditou, de conformidade
coa proposta formulada pola Xefa do Servizo de Avaliación Ambiental de Plans e Programas,
resolución pola que se formula o Informe Ambiental Estratéxico da Modificación Puntual pola que se
resolve non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria a Modificación
puntual n° 8 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tomiño relativa á reconfiguración
de espazos públicos e usos no núcleo urbano de Goián, toda vez que conclúe que non cabe esperar
que se produzan efectos ambientais significativos derivados da mesma.
Non obstante, para evitar ou minimizar posibles efectos ambientais adversos a referida resolución
establece a necesidade de integrar no planeamento unha serie de determinacións recollidas na
proposta de resolución como resultado da análise realizada polo Servizo de Avaliación Ambiental de
Plans e Programas segundo os criterios do anexo V da Lei 21/2013 e das respostas recibidas das
distintas administracións durante o período de consultas, nomeadamente:
-

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

-

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

-

Instituto de Estudos do Territorio

-

Dirección Xeral de Pesca Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.

A continuación reprodúcense as determinacións a integrar na Modificación Puntual que establece
referida (en letra cursiva), seguidas da xustificación da forma en que as mesmas se integran no
presente documento:

“ Deberá xustificarse a idoneidade da ordenación proposta en canto as aliñacións previstas na Praza de
Galán, así como a redelimitación da Alameda e dos equipamentos educativos, atendendo ao sinalado
pola Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Ademais, deberán terse en canta o resto
de consideracións recollidas no seu informe.”
A respecto da idoneidade da ordenación proposta en canto ás aliñacións previstas na Praza de
resumido, a modificación a das aliñacións respecto das previstas no PXOM vixente –que desfigurarían
este espazo tradicional cambiando por completo a súa escala– enténdese necesaria para:


Unha correcta articulación deste espazo público, integrando no mesmo espazos hoxe
de carácter residual (como o patio das antigas escolas) e aos distintos equipamentos
que o circundan.



A conservación da edificación tradicional existente (casa indiana, que pasa a
integrarse no catálogo do PXOM) que a MP pretende converter nunha dotación
pública. As aliñacións do PXOM vixente suporían á desaparición desta edificación que
é un elemento importante na configuración da imaxe deste espazo.



A ampliación do espazo público sen que este perda a súa escala, modulándose en
tres ámbitos integrados que contribúen á súa articulación co resto dos espazos
públicos circundantes (Alameda, Avda. Ordóñez, Igrexario...)
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Goián, esta queda expresamente xustificada nos apartados 10.1 e 9.1 da memoria da MP. De xeito
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Por outra banda, non existe aliñación da Praza do pintor Antonio Fernández que a separe do resto dos
espazos libres públicos, como se indica que se refire a SXU. Este comentario pode deberse a un erro na
representación gráfica que se corrixe no presente documento
Nas imaxes que seguen pode, en todo caso, apreciarse a comparativa entre as aliñacións previstas no
PXOM e a MP para este ámbito, que, ao nos xuízo, serven de seu como xustificación gráfica da
idoneidade da solución adoptada no referido ás mesmas.

Aliñacións da Praza de Goián. PXOM vixente

Aliñacións da Praza de Goián. MP nº 8

A respecto da idoneidade da ordenación proposta en canto á redelimitación da Alameda e dos
equipamentos educativos, atópanse igualmente xustificadas de forma expresa nos apartados 10.1 e
9.1 da memoria da MP.
Cumpre sinalar, en todo caso, que as zonas arboradas que se incorporan na AR-4, corresponden a
terreos aos que o PXOM vixente cualifica como solos lucrativos coa ordenanza de edificación
unifamiliar en fileira. É dicir permite a súa transformación a través dunha mera licenza. O interese de
conservar estas zona arboradas, xunto cos restantes obxectivos formulados pola MP que se plasman
LSG, da categoría de solo urbano que corresponde a estes terreos e, en consecuencia, incorpóranse á
AR-4.

Na ordenación detallada que establece a MP para a AR-4, as zonas de arboredo,

nomeadamente a situada ao leste do ámbito, intégranse na ordenación dunha zona verde que da
continuidade á Alameda polo leste conectándoa dende a Avda do Regatiño, hoxe desconectada
da Alameda, igual que sucede co Auditorio e o Pavillón deportivo malia lindar con aquela.
Respecto das restantes consideracións recollidas no informe da Secretaría Xeral de Ordenación do
Territorio e Urbanismo de 27.05.2016, cumpre indicar que están referidas a determinacións que
corresponderían ao documento propio da modificación puntual, cando están feitas sobre o
documento do Borrador de planeamento para a AAE, cuxos contidos non son, obviamente, os da
propia MP. O presente documento, redactado de conformidade co establecido na LSG a respecto
das determinacións e contido propio da MP, incorpora o requirido ao respecto no informe da SXU.
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na nova ordenación do ámbito, levan á necesaria reconsideración, a luz do disposto no artigo 17 da
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“ As fichas que establezan a ordenación detallada do solo urbano non consolidados (AR-4 e AR-5)
deberán incorporar as medidas necesarias para contribuír á Integración paisaxística da nova ordenación
(en coherencia co artigo 68.1 da LSG), favorecendo unha transición harmónica das edificacións cos
espazos libres e os elementos do patrimonio cultural da contorna. No caso da AR-5, a volumetría e
tipoloxías construtivas que se establezan, deberá contribuír a minimizar os posibles impactos visuais
sobre a cunca visual da igrexa de Goián. Así mesmo, na configuración das zonas verdes, promoverase a
conservación das masas arboradas de interese e o uso de especies autóctonas.”
Cumpre indicar ao respecto do sinalado neste punto da proposta de IAE que no presente documento
para tramitación da MP o solo urbano non consolidado intégrase na delimitación dunha única área de
reparto (AR-4) no canto das dúas delimitadas no borrador da MP, polo que as referencias fanse á
mesma. Por outra banda, a MP incorpora xa a ordenación detallada de dito ámbito de solo urbano
non consolidado, definindo, xa que logo, as tipoloxías e as condicións volumétricas da edificación,
polo que en primeira instancia e, sen prexuízo das consideracións que se deban facer na
correspondente ficha de planeamento, correspóndelle á presente modificación puntual xustificar a
integración paisaxística da nova ordenación.
No que se refire ao contorno da igrexa de San Cristovo, a ordenación detallada proposta na MP prevé
a realización dunha edificación residencial colectiva en bloque de baixo e dúas plantas apegado á
medianeira da edificación existente ás costas da igrexa. Con esta edificación preténdese completar
cuarteirón de edificacións existente proporcionando unha nova fachada urbana cara ós novos
espazos públicos proxectados que proporcione un axeitado remate ao que hoxe son traseiras de
edificacións. Con independencia das condicións de integración das edificacións que se recollen na
ficha da AR-4, a modificación puntual incorpora no ANEXO 4 un estudo da incidencia desta
edificación na cunca visual da igrexa parroquial de San Cristovo, no que se conclúe que a incidencia
resulta moi limitada, afectando unicamente a visión da igrexa nun mínimo treito da Avda. do Regatiño,
dende a que a visión estaría xa condicionada polo arboredo.

“ Deberán integrarse as observacións sinaladas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural respecto á
ás condicións de intervención sobre os elementos patrimoniais.”
A relación de edificacións a incluír no Catálogo do PXOM recollida no documento de borrador da MP
obxecto de informe pola DXP, que recollía a proposta de catalogación de sete edificacións, amplíase
incorporando catro edificacións residenciais máis, unha dentro do propio ámbito e tres na contorna,
incluídas, estas últimas, no libro “Casas de indianos”, non existindo outros elementos que como
resultado do estudo do ámbito da MP deban, a xuízo dos redactores ser incluídas no catálogo do
PXOM, que, sen prexuízo de compartir a opinión que sobre o mesmo verte o informe, cumpre lembrar
foi no seu día informado favorablemente pola DXP. Nesta mesma liña, cumpre dicir que, tamén sen
prexuízo de compartir o referido no informe ao respecto da deficiente regulación da protección do
patrimonio cultural que contén a normativa do PXOM de Tomiño, a revisión da dita normativa queda
fora do alcance da presente modificación puntual, que a este respecto limítase a incorporar ao
catálogo do PXOM unha serie de elementos que a dia de hoxe carecen de protección algunha.
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incorporación doutros elementos no Catálogo, á modificación das aliñacións das edificacións protexidas e
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A revisión xeral da normativa de protección do patrimonio cultural do concello de Tomiño, e do seu
catálogo, cuxa necesidade compartimos, deberá ser obxecto no seu caso da correspondente
modificación ou revisión do PXOM, o que, en todo excede do alcance da presente.
Respecto das fichas individualizadas dos elementos protexidos, incorpóranse, elaboradas de
conformidade co disposto na LSG e na LPCG, no ANEXO 2 da MP. Nas mesmas incorpórase o plano de
delimitación dos contornos de protección dos elementos catalogados. Igualmente os elementos
catalogados identifícanse, cos seus contornos de protección nos planos de ordenación.

“ Deberán adoptarse as medidas necesarias para contribuír a unha mobilidade eficiente que garanta a
accesibilidade da poboación aos novos usos e equipamentos previstos, en especial ao equipamento
comercial, promovendo o uso de modos de transporte alternativos ao vehículo privado.”
O presente documento para tramitación da MP concreta na ordenación detallada as medidas
enunciadas no documento de borrador de planeamento informado en relación procura dunha
mobilidade eficiente que garanta a accesibilidade da poboación a este centro de actividade de
referencia que pretende ser este ámbito do núcleo urbano de Goián e aos equipamentos existentes e
previstos, que facilite o uso de modos de transporte alternativos ao vehículo privado, o que ademais
de constituír un obxectivo esencial da modificación puntual do PXOM, constitúe un obxectivo
estratéxico do Concello de Tomiño.

“ Incluirase a zonificación acústica do ámbito, segundo esixe o artigo 5.2 do Decreto 10612015, do 9 de
xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, en coherencia co disposto no Real Decreto 1367/2007, do
19 de outubro, pola que se desenvolve a lei do ruído. Deberán adoptarse as medidas necesarias para
lograr a compatibilidade do novo uso terciario previsto cos usos residenciais existentes, a efectos de
calidade acústica entre as distintas áreas acústicas.”
Incorpórase no ANEXO 3 da memoria da MP o plano de zonificación acústica. No apartado 12.4 da
memoria xustifícanse os criterios adoptados para a súa elaboración de conformidade co disposto no
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RD 1367/2007.
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14. INTEGRACIÓN DAS DETERMINACIÓNS DOS INFORMES SECTORIAIS.
Como consta no apartado de antecedentes de tramitación da presente memoria, o Concello de
Tomiño solicitou, ben directamente ou ben a través da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo, de conformidade co establecido no artigo 60 da LSG, a emisión dos preceptivos informes
sectoriais.
Segundo consta no Informe emitido o 23.02.2017 pola DXOTU, como resultado do trámite previsto no
artigo 60.7 da LSG foron emitidos no prazo legal establecido os seguintes informes sectoriais:
ORGANISMO

INFORME SOLICITADO

DATA EMISIÓN

Axencia Galega de Infraestruturas
Consellería de Infraestruturas e Vivenda

artigo 23.2 Lei 8/2013
Estradas de Galicia

27.12.2016

Instituto de Estudos do Territorio
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

artigo 7.2 Lei 7/2008
Protección da Paisaxe de Galicia

24.01.2017

Augas de Galicia
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

artigo 39 Lei 9/2010
Augas de Galicia

13.02.2015

Dirección Xeral de Ordenación Forestal.
Consellería do Medio Rural.

artigo 66 Lei 7/2012
Montes de Galicia

19.01.2017

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

artigo 47.2 Lei 10/2008
Residuos de Galicia

11.11.2017

Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas
Consellería do Economía, Emprego e Industria

artigo 14.2 Lei 3/2008
Ordenación de la minería de Galicia

16.02.2017

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Consellería de Cultura, Educación e O.U.

artigo 34.2 Lei 5/2016
Patrimonio cultural de Galicia

NON EMITIDO EN PRAZO

Secretaría Técnica do Patrimonio
Consellería de Facenda

artigo 101 Lei 5/2011
Patrimonio da C.A. de Galicia

17.10.2016

Segundo consta no informe da DXOTU o informe solicitado á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural non
foi recibido no prazo legal establecido, que remataba o día 03.02.2017. Dito informe foi emitido pola
DXPC extemporaneamente con data 22.02.2017.
Así mesmo, dentro do prazo establecido, deron contestación ao trámite de audiencia concedido aos
concellos limítrofes os concellos de Oia e Gondomar, non formulando alegación algunha á
modificación puntual do PXOM de Tomiño proxectada. Os concellos de Baiona, O Rosal e Tui non

A solicitude do concello de Tomiño foron emitidos os restantes informes sectoriais preceptivos, non
dependentes da comunidade autónoma:
ORGANISMO

INFORME SOLICITADO

DATA EMISIÓN

Deputación Provincial de Pontevedra
12.12.2016
Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicación.
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Soc. Inf.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

artigo 35.2 Lei 9/2014
Comunicaciones electrónicas

17.10.2016

Dirección General de Política Energética y Minas
Secretaría de Estado de Energía
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

artigo 154 RD 1955/2000

27.10.2016

Art.25.4 RDL 1/2001
Texto Refundido Ley de Aguas.

02.11.2016

Confederación Hidrógráfica Miño-Sil
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deron contestación algunha.
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De todos os informes emitidos, unicamente o foi en sentido desfavorable o emitido pola Axencia
Galega de Infraestruturas, sen prexuízo das observacións realizadas en algún outro informe para a súa
consideración no documento final da modificación puntual.
A Axencia Galega de Infraestruturas emitiu con data 30.05.2017 un novo informe en sentido favorable
dando por boas as correccións e consideración introducidas en razón do anterior informe
desfavorable, polo que neste momento o documento para aprobación provisional da Modificación
Puntual nº 8 do PXOM de Tomiño conta con todos os informes preceptivos emitidos en sentido
favorable.
A continuación realízase unha análise sintética do contido dos informes emitidos e xustifícase as
correccións introducidas no presente documento para aprobación definitiva da Modificación Puntual
nº 8 do PXOM de Tomiño para dar cumprimento ás determinacións contidas nos devanditos informes
sectoriais.

14.1.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Informe emitido con data 27.12.2016
Informe emitido de conformidade co previsto no artigo 23.2 da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia
respecto da afección da MP proxectada sobre a Rede Autonómica de Estradas de Galicia (estrada
autonómica PO-552).
O informe emítese en sentido desfavorable en razón das seguintes consideracións:


O cambio de clasificación da parcela de solo urbano consolidado con ordenanza de
edificación unifamiliar illada (grao A) e edificabilidade máxima 0,5 m2/ m2 a solo urbano non
consolidado, incluída dentro da área de reparto AR-04, con ordenanza de aplicación de uso
Industrial/Terciario cunha edificabilidade de 1,4 , situado adxacente á estrada autonómica
PO-552, reduce a funcionalidade e a seguridade da vía ó supoñer un aumento considerable da
intensidade de tráfico.
A tipoloxía do acceso proposto a través dunha glorieta, non cumpre os criterios técnicos
establecidos na normativa sectorial en materia de accesos, polo que se deberá de propoñer
unha alternativa que ordene os tráficos xerados e que sexa compatible coa funcionalidade da
estrada autonómica.



A catalogación de vivendas supón a redución da aliñación de viario na intersección entre a
PO-552 e a Avda. Ordóñez en relación á ordenación actualmente vixente. Esta diminución da
aliñación do viario inflúe negativamente na accesibilidade e seguridade viaria da intersección.
Unicamente nos casos onde as edificacións posúan un excepcional valor patrimonial,
permitirase de forma extraordinaria as reducións das aliñacións de viario nas marxes da estrada
autonómica.

Contestación ao informe da AXI
Como consideración xeral cumpre indicar que a estrada autonómica PO-552 pasa na actualidade
neste treito por terreos clasificados como solo urbano consolidado polo de conformidade co previsto
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no artigo 14 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas
de Galicia, ten a consideración de travesía, xa que neste treito (no que a estrada ten a denominación
de Avda. do Brasil) de lonxitude superior a 500 m. unha das marxes, cando menos, presenta unha
consolidación pola edificación superior ao 50% das parcelas colindantes con ela sendo superior a 20 o
número de edificacións existentes en dita marxe. Así mesmo de conformidade co establecido no
número 3 do mesmo artigo 14 este treito de travesía tería a consideración de vía urbana xa que o
tráfico no mesmo, dende a posta en servizo do treito da Vía de Alta Capacidade entre Goián e A
Guarda, presenta unha IMD moi baixa, de menos de 5.000 veh/día, derivada fundamentalmente da
mobilidade de carácter local. Actuando a referida VAC como alternativa a este treito dando
continuidade ao itinerario da rede autonómica con mellor nivel de servizo e redución dos tempos de
viaxe. É en razón desta condición de vía urbana, polo que o concello de Tomiño pretende negociar
coa administración autonómica a cesión deste treito á titularidade municipal de conformidade co
previsto no citado artigo 14 do REG.
Enténdese, polo anterior, que de conformidade co establecido polo artigo 4 do REG (artigo 3.2 LEG) a
Avda. do Brasil non tería a consideración de estrada quedando fora, polo tanto, do ámbito de
aplicación do REG. Non obstante, o recoñecemento desta condición correspóndelle, segundo
establece o artigo 62 do REG, á administración titular da estrada a través do pronunciamento expreso
e concreto ao respecto no informe sectorial da presente Modificación Puntual.
Non obstante o anterior, a respecto da primeira consideración do informe desfavorable emitido
compre indicar que a modificación puntual non supón ningún cambio na clasificación do solo
establecida no vixente PXOM, que para todo o ámbito é a de Solo Urbano. A

MP opera, iso si,

determinados cambios na asignación de usos pormenorizados e na consideración da categoría de
determinados ámbitos de solo urbano, de conformidade co previsto na lexislación urbanística en razón
da ordenación prevista. A previsión de usos terciarios na MP á que fai referencia o informe non supón
tampouco unha innovación, xa que os usos comerciais, de oficinas e hoteleiros están expresamente
previstos no planeamento vixente nas ordenanzas que resultan de aplicación no ámbito, permitindo
estas a materialización sobre a propia estrada PO-552 ata 4.550 m2 (só en planta baixa) na zona de
ordenanza 1A actual, sen prexuízo da posibilidade de implementar estes usos, incluso en edificio único,

A MP supón, en todo caso, unha clara redución da edificabilidade da xa prevista na actualidade, que
limita e reordena con obxecto de mellorar a calidade e a función dos espazos públicos, e unha mellor
disposición dos usos e das edificacións coa finalidade de fortalecer a papel do núcleo urbano de
Goián como centralidade territorial e evitar a tendencia á dispersión da residencia e demais usos, que
no caso do concello de Tomiño presenta un carácter especialmente acusado e que xera unha
demanda de mobilidade insostible que afecta á funcionalidade de todas as infraestruturas territoriais,
entre elas, e de forma singular, á propia PO-552.

Coa ordenación proxectada a MP procura

establecer unhas mellores e mais sostibles condicións de mobilidade no concello de Tomiño –e
nomeadamente no centro urbano de Goián– favorecendo o uso de modos alternativos ao uso do
vehículo privado e reducindo as demandas (peonalización, dotacións de aparcamento público
suficientes e ben ordenadas), que sen dúbida redundarán nunha máis eficiente utilización das
infraestruturas existentes, entre elas a PO-552.
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Respecto da previsión

da modificación da actual intersección canalizada con carril central á

esquerda, por unha glorieta, para acceso a rúa Pío Troncoso (Avda. do Regatiño), entendendo que a
glorieta facilita fronte a primeira a continuidade e integración dos percorridos peonís, e unha mellora
adaptación ao medio urbano, a AXI obxecta no seu informe que non estaría xustificada, e que en
todo caso debe atenderse a un estudio mais amplo de todo o treito urbano da estrada. O concello
está de acordo con este razoamento, xa que efectivamente o treito cun tráfico local, e con
características urbanas, debe ser estudado no seu conxunto para formular de forma estrutural unha
mellor integración do viario, do que derivarán no seu caso esta e outras medidas. Esta previsión, que
non resulta unha cuestión substantiva da MP, pode ser acometida noutro marco de estudo, polo que
o Concello deixa para unha iniciativa posterior o redeseño da funcionalidade viaria da PO-552 e
mantén as antigas prescricións respecto a esta intersección, polo que non se modifica. Eliminase, polo
tanto, a previsión da glorieta sobre a intersección da estrada PO-552 e a Avenida do Regatiño
manténdose a actual intersección.
Respecto da redución das aliñacións previstas no PXOM vixente na intersección entre a PO-552 e a
Avda. Ordóñez, cumpre indicar que o axuste das aliñacións foi requirido pola Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural no seu informe de 18.04.2016 emitido no trámite de consultas da AAE no que
indicaba expresamente:
“... cómpre modificar as aliñacións establecidas polo vixente PXOM de maneira que ningunha
das edificacións protexidas quede en situación de fora de ordenación. Un claro exemplo desto
é o da casa indiana na esquina do cruce entre a avenida Ordóñez e a estrada P0-552”.
Así mesmo, foi por indicación da propia DXPC que se ampliou a relación de edificacións catalogadas
incluíndo a edificación situada no número 26 da Avda. do Brasil (PO-552)na mesma intersección. Dita
edificación, coa denominación Casa de Manuel González, figura recollida no libro “Casas de indianos.
Pontevedra”, publicado no ano 2009 pola Xunta de Galicia, no que se da conta do valor patrimonial
da arquitectura indiana, característica de algunhas comarcas da provincia de Pontevedra (e do resto
de Galicia) como consecuencia da tradición da emigración, nomeadamente ao Brasil no caso da
comarca do Baixo Miño(A Guarda, O Rosal e Tomiño), e que no caso do núcleo urbano de Goián

Por estas consideracións, e efectuados os cambios recomendados, conclúese a viabilidade da
modificación respecto da lexislación sectorial de estradas . Dado o carácter preceptivo e vinculante
do informe, o documento final da modificación puntual cos cambios necesarios para dar
cumprimento ao recollido no mesmo, debera ser sometido a novo informe da AXI con carácter previo
á aprobación provisional.
Informe emitido con data 30.05.2017
Unha vez introducidas as correccións e consideracións recollidas na contestación anterior en razón do
informe desfavorable de 27.12.2016, o documento para aprobación definitiva da Modificación Puntual
nº 8 do PXOM de Tomiño foi remitido novamente para informe á AXI, que emitiu informe con data do
30.05.2017.
O informe emítese en sentido favorable condicionado á introdución no documento para aprobación
definitiva das seguintes consideracións:

84

Cod. Validación: 76K4AM7GKE2MLLET6DLZTSER9 | Corrección: http://tomino.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 87 a 288
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Se incorporará ás especificacións da ordenanza 4 que para o solo urbano non consolidado AR04 a edificabilidade máxima non superará os 1.979 m2.



Así mesmo, deberá incorporarse á ficha urbanística do AR-04 que o acceso á estrada
autonómica deberá cumprir o especificado na normativa vixente en materia de accesos.

Indícase, ademais no informe, que na fase posterior, e previo á execución das obras do AR-04, o
proxecto de urbanización deberá incluír un estudo da capacidade de tráfico, que permita analizar a
repercusión do desenvolvemento deste ámbito no entorno da estrada autonómica P0-552; e analizar a
viabilidade de acceso á estrada autonómica, incluíndo o deseño detallado da súa tipoloxía, de
acordo a normativa vixente en materia de accesos, recordando ademais que o citado Proxecto de
urbanización deberá ser autorizado pola AXI.
Contestación ao informe da AXI
Modifícase o documento para aprobación definitiva introducindo na ficha urbanística da AR-4
recollida no apartado 11.3.6 da memoria xustificativa e no apartado 4.2 “ÁREAS DE REPARTO EN SOLO
URBANO” da normativa do PXOM segundo resulta da modificación recollida no apartado 2.2 do
“CONTIDO SUBSTANTIVO” da presente Modificación Puntual, o indicado no informe da AXI, dando así
cumprimento ás condicións impostas no mesmo.
Inclúese tamén, no apartado 11.3.5. da memoria xustificativa da MP “Condicións de urbanización.
Estrutura viaria e servizos urbanos” a referencia contida no informe referida ao contido do proxecto de
urbanización.

14.2.

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Informe sectorial en materia de paisaxe emitido con data 24.01.2017 de conformidade co previsto no
artigo 7.2 da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

14.3.

AUGAS DE GALICIA

Informe sectorial en materia de augas emitido con data 13.02.2017 de conformidade co previsto no
artigo 39 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
O informe non formula ningunha obxección para a aprobación da modificación puntual, limitándose a
sinalar que o concello de Tomiño non se atopa no ámbito territorial das zonas hidrográficas da súa
competencia, polo que deberá consultar á Confederación Hidrográfica Miño-Sil nos aspectos relativos
á protección do DPH e da planificación hidrolóxica.

14.4.

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

Informe sectorial emitido con data 19.01.2017. de conformidade co previsto no artigo 66 da Lei 7/2012,
do 28 de xuño, de montes de Galicia.
O informe non formula ningunha obxección para a aprobación da modificación puntual.
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O informe non formula ningunha obxección para a aprobación da modificación puntual.
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14.5.

SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL

Informe sectorial en materia de residuos emitido con data 11.11.2016 de conformidade co previsto no
artigo 47.2 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.
O informe non se formula con carácter desfavorable, limitándose a recoller o establecido polo artigo
21.3 da Lei 10/2008 en relación coa adaptación dos instrumentos urbanísticos ás determinacións dos
plans da Xunta en materia de residuos, indicando a necesidade de aportar a información necesaria
para a xustificación de tal adaptación.
Contestación ao informe da S.X. de Calidade e Avaliación Ambiental
Incorpórase nun novo anexo (ANEXO 7. Residuos) no que se recolle a información requirida.

14.6.

DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS

Informe sectorial en materia de minas emitido con data 16.02.2017 pola Xefatura do Servizo de Enerxía
e Minas de conformidade co previsto no artigo 14.2 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da
minería de Galicia.
O informe non formula obxección algunha á modificación puntual, limitándose a relacionar os dereitos
mineiros vixentes no concello de Tomiño, non afectando ningunha das concesións relacionadas ao
ámbito da modificación puntual.

14.7.

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO DA CONSELLERÍA DE FACENDA

Informe de 19.12.2016 en relación coa afección ao patrimonio da Comunidade autónoma de
conformidade co establecido polo artigo 110 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, de Patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia.
O informe non formula obxección algunha á modificación puntual, limitándose a informar de que non

14.8.

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Informe sectorial emitido con data 22.02.2017 en relación co previsto no artigo 34.2 da Lei 5/2016, do 4
de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG).
De acordo co informe emitido, os obxectivos e propostas xerais da Modificación Puntual nº 8 do PXOM
de Tomiño semellan favorables para a protección dos valores culturais localizados no ámbito, se ben,
segundo engade no seu apartado de conclusións e proposta, antes de seguir coa súa tramitación
deben corrixirse os aspectos sinalados e integrar as medidas de protección indicadas ao longo do
informe, imprescindibles para garantir a compatibilidade das actuacións resultantes, e que de forma
resumida establecen as seguinte s consideracións.


Completarase o Catalogo de Edificios e Elementos a Conservar, ou, de ser o caso, incluír
algunha xustificación concreta sobre os elementos indicados en informes anteriores e que non
son recollidos.
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Procederase á mellora da identificación na documentación gráfica (planos de ordenación) de
todos os bens catalogados, e sinalarase como medida de protección necesaria, a
identificación dos contornos de protección requirido, nos que en todos os casos quedará
incluída a Praza do Pintor Antonio Fernández e, en xeral, as parcelas inmediatamente lindeiras
ás edificacións que se protexen.



Revisarase, corrixirase e completarase a redacción normativa, ao respecto do indicado neste
informe para a protección do patrimonio cultural.

Estas consideracións resumen as que de forma desagregada se relacionan no corpo do informe
segundo a seguinte orde:
1.

Respecto dos bens a protexer e o Catálogo:

1.1

En canto aos elementos incluídos (apartado 1.1), o informe sinala:

Completarase o catálogo, ou xustificarase explicitamente a improcedencia da súa inclusión, cos seguintes
elementos:

a. A vivenda tradicional en esquina sinalada na fotografía do informe de 18.04.2016.
b. Analizarase a procedencia de incorporar ao catálogo, algunha outra edificación do cuarteirón
apegado á igrexa, onde se sitúan os inmobles identificados nas fichas AC-004 e AC-008, que pola
súa posición, dimensión e volumetría poden corresponder coa tipoloxía tradicional deste
conxunto.

c. Os valos de pedra que respondan ás formas tradicionais, delimitadores de parcelas, camiños ou
rueiros, polo seu valor etnográfico, tratando de compatibilizar a proposta de ordenación, coa
súa conservación nos lugares nos que sexa viable.

d. arborado autóctono de interese. Deberá analizarse a posibilidade de incorporar a Alameda
como parte dos espazos tradicionais de valor cultural do conxunto de Tomiño, e en calquera
masa vexetal existente.
1.2

En canto ás fichas do catálogo (apartado 1.2), o informe indica que deberán figurar as fichas
da Igrexa e da Casa Reitoral; e sobre o contido das fichas sinálase:

a. Ademais do número que Ile se asine ás fichas que describan os inmobles do conxunto parroquial,
relacionaranse, de ser o caso, co nº de identificación do elemento que Ile asina o PXOM.

b. Debe corrixirse a Clave do plano para Casa de Troncoso, descrita na ficha Nº AC_009, sendo a
S1-06.

c. A escala, a definición e a grafía deben permitir a correcta identificación do ben protexido,
diferenciando a delimitación do elemento protexido (as súas partes integrantes, tanto
edificacións como espazos libres e outros elementos de interese) e o seu contorno.
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d. Respecto das fotografías recoméndase incluír máis dunha perspectiva de ser preciso para
identificar e describir os elementos singulares máis significativos de cada ben ou do conxunto.

e. Farase referencia ás coordenadas UTM do elemento no sistema ETRS89, FUSO 29.
f.

A descrición dos bens debe conter a identificación de todos os elementos ou partes integrantes
vinculadas ás mesmas con valor patrimonial, e que deban ser obxecto de protección, como tal
ou de xeito individual, incluíndo, no caso das vivendas ou da casa reitoral, unha descrición dos
anexos de tipoloxía tradicional, xardíns, hórreos e muros de peche tradicionais aos que tamén
alcanza a protección. No caso do adro do conxunto parroquial, se houbese enterramentos de
carácter histórico e singular ou cruces, tamén se recollerán individualmente.

g. Na ficha correspondente á igrexa, polo seu valemento como ben de arquitectura histórica,
deberá constar explicitamente que é, intrinsecamente, un ben arqueolóxico; polo que poderá
serlle de aplicación o disposto na LPCG para os bens desta natureza.

h. Respecto da categoría dos bens sinalada nas fichas, indícase que de conformidade coa LPCG os
elementos protexidos terán a consideración de bens catalogados e non inventariados,
referíndose preferiblemente ao tipo de ben ou clasificación e non á categoría.

i.

Respecto do nivel de protección e obras permitidas o informe indica que debe revisarse o
contido do artigo 4.3.2 da Normativa do PXOM vixente tendo en conta o disposto no artigo 41
da LPCG.

1.3

En canto aos contornos de protección dos bens catalogados (apartado 1.3), segundo o informe
a identificación dos bens catalogados na MP limítase ao propio ben ou á parcela ou parte
dela, pero non recolle nin identifica os contornos de protección que garantan a axeitada
integración das intervencións que se desenvolvan neles, para cuxa elaboración tomarase como
referencia o disposto no artigo 12 da LPCG.

identificarase con claridade o inmoble ou conxunto protexido e as súas partes integrantes, que
poderán alcanzar á totalidade da parcela, a partires do que se trazará o seu contorno de
protección, tendo en conta as características do ben e a súa percepción no contorno,
tomando como referencia as distancias previstas no artigo 38 da LPCG, adaptándose de ser o
caso á estrutura parcelar ia e ao viario.
2.

Respecto da normativa de protección
No informe emitido pola DXPC na fase de consultas no procedemento de avaliación ambiental,
advertíase das deficiencias que presenta a normativa do PXOM no que se refire á protección
do patrimonio cultural, requiríndose a revisión de dita normativa. Segundo o informe emitido en
relación coa MP aprobada inicialmente, o documento remitido non responde ao requirido, e
neste aspecto non se adapta tampouco ás previsións mínimas que a LPCG de Galicia
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Deben delimitarse graficamente os contornos de protección de todos os bens catalogados,
incluídos os xa protexidos a través do catálogo do PXOM (igrexa e reitoral). Primeiramente
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establece para a protección integrada do patrimonio cultural no planeamento urbanístico. Polo
que, segundo o informe, en virtude do establecido pola Disposición transitoria cuarta da LPCG,
procede a revisión das determinacións do PXOM, atendendo ás consideracións recollidas no
mesmo.
3.

Respecto da ordenación
Ao respecto da ordenación segundo o informe emitido cabe revisar o seguinte

a. Deberán establecerse as medidas necesarias para integrar as edificacións protexidas no ámbito
resultante das tipoloxías edificatorias no ámbito da Ordenanza 1-A, ou proporase a súa
modificación a unha ordenanza diferente, especialmente no cuarteirón ao sur da igrexa e nas
parcelas lindeiras cos bens protexidos.

b. Regularanse as condicións das obras nos contornos dos bens catalogados, definindo aspectos
xenéricos relativos aos materiais, cores, solución de cubertas ou calquera outra solución
construtiva que sirva de referencia para a redacción dos proxectos tanto das novas edificacións,
coma das intervencións nas existentes.

c. Con respecto ao espazo da praza –que debera en todo caso estar incluído no contorno de
protección dos bens catalogados, unha vez delimitado–, definirase de xeito concreto o seu
ámbito, e as actuacións para a súa reformulación serán remitidas a un proxecto de
urbanización, cuxa proposta atenderá ás condicións de integración sinaladas no parágrafo
anterior.

d. Recoméndase revisar a cualificación do solo no ámbito situado ao norte da estrada PO-SS2, en
virtude do Art.46.2.d) da LPCG, no que semella máis acertado, intercambiar a parte do solo
destinado a vivenda, polo destinado á implantación de edificación industrial, xa que supón unha
natural continuidade da cualificación dos espazos existentes e porque, nalgunha medida,
semella mellor integración de cara á Alameda un solo de residencia unifamiliar que un
de diferenciación suficiente.
Contestación ao informe da D.X. do Patrimonio Cultural
Sen prexuízo da contestación que de seguido se dará ás observacións desagregadas contidas no
informe emitido pola DXPC, estímase pertinente realizar as seguintes consideracións previas de
carácter xeral:
En primeiro lugar cumpre salientar que o informe da DXPC, con independencia do pronunciamento
favorable que contén en relación coa MP, emítese extemporaneamente, xa que tal e como consta no
informe da DXOTU o prazo legal para a súa emisión finalizaba o día 03.02.2017, e non foi emitido até o
dia 22 do mesmo mes. A extemporaneidade neste caso resulta, ademais, especialmente relevante no
presente caso porque de conformidade co establecido na disposición transitoria cuarta da Lei 5/2016
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industrial. Porén, a existencia da estrada que separa estes ámbitos pode resultar un elemento
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(LPCG), durante o prazo legal para a súa emisión o marco de referencia do informe o constituía a
anterior Lei 8/1995, no canto da vixente.
En segundo lugar, débese reiterar o argumentado no seu día respecto das observacións feitas pola
mesma Dirección Xeral no trámite de consultas da AAE, no sentido de aclarar que o alcance da MP
proxectada limítase, respecto do patrimonio cultural, a incorporar ao Catálogo do PXOM do concello
de Tomiño unha serie de edificacións que na actualidade carecen de protección algunha e que o
concello de Tomiño entende necesario protexer en canto que elementos característicos da tradición
da “arquitectura indiana”. Estas edificacións, aínda non tratándose na súa maioría de edificacións dun
excepcional valor arquitectónico, constitúen unha singularidade da comarca do Baixo Miño, e
nomeadamente do núcleo urbano de Goián, vinculada á memoria da emigración ao Brasil e á
achega feita polos capitais retornados ao desenvolvemento do concello de Tomiño, e foron
documentadas na publicación “Casas de indianos. Pontevedra” (Xunta de Galicia, 2009) resultado da
investigación levada a cabo baixo a coordinación de Fernando Bores Gamundi. A inclusión no
Catálogo destas edificacións e do edificio da praza de abastos, que caracterizan a escena urbana do
núcleo de Goián, é a única alteración que a MP opera sobre as condicións de protección do
patrimonio cultural do PXOM vixente, e a única afectación que resulta do alcance da MP sobre o
patrimonio cultural. A presente MP non integra, por tanto, no seu obxecto, alcance e determinacións
ningunha outra alteración nin afección ao réxime de protección do patrimonio cultural establecido no
PXOM vixente que, compre lembrar, foi aprobado definitivamente co preceptivo –e

vinculante–

informe favorable da DXPC respecto do axuste das súas determinacións á mesma Lei 8/1995 á que
tería que referirse o informe que agora se contesta.
Do informe emitido pola DXPC resulta, porén, a pretensión de que, ao fío da presente MP, se proceda
a unha revisión xeral das determinacións do PXOM de Tomiño e a súa adaptación á vixente Lei 5/2016
(LPCG), tanto no referido á normativa xeral de protección como a revisión do Catálogo, que,
obviamente, transcenden do obxecto e alcance desta modificación.
Sen prexuízo de compartir a visión da DXPC respecto da deficiente regulación da protección do
patrimonio cultural que contén a normativa do PXOM de Tomiño, a revisión da dita normativa queda

que tal revisión poda ser imposta pola DXPC a través do informe sectorial da presente MP, toda vez
que é a propia Lei 5/2016 a que establece (DT 4ª) os presupostos de adaptación do planeamento
municipal vixente. Presupostos nos que non se encadra esta MP.
Comparte o concello de Tomiño, en todo caso, a necesidade de proceder á revisión integral das
determinacións do PXOM en materia de protección do patrimonio cultural e da súa adaptación ao
marco normativo vixente, pero esta revisión, feita co rigor necesario, transcende, de largo, do obxecto
e alcance da modificación agora formulada, polo que deberá ser abordada a través dun
procedemento específico de modificación do planeamento con esta finalidade.
Entrando xa no pormenor da contestación ás consideracións desagregadas contidas no informe da
DXPC:
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fora do alcance da presente modificación puntual –que a este respecto limítase a incorporar ao
catálogo do PXOM unha serie de elementos que a dia de hoxe carecen de protección algunha–, sen
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Respecto das consideracións do apartado 1.1 referido aos elementos incluídos, compre indicar que a
raíz do informe de 18.04.2016 emitido pola DXPC no trámite de consultas da AAE, ampliouse a proposta
de catalogación da MP incluíndo catro edificacións residenciais máis, unha dentro do propio ámbito e
tres na contorna. Ao que no informe se refire como “vivenda tradicional en esquina sinalada na
fotografía do informe de 18.04.201”, trátase en realidade dun edificio escolar de titularidade municipal
cuxo uso xestiona a consellería de educación que alberga ademais da escola o museo dedicado ao
pintor tomiñés Antonio Fernández. Esta edificación realizada na segunda metade do século pasado
carece, a xuízo dos redactores da presente MP, de valores singulares, nin dende o punto de vista
tipolóxico nin compositivo, que xustifiquen a modificación do catálogo para a súa inclusión.
O cuarteirón apegado á igrexa, onde se sitúan os inmobles identificados nas fichas AC-004 e AC-008,
está fora do ámbito da MP. As edificacións identificadas nas referidas fichas son claros exemplos da
arquitectura indiana de Goián cuxa protección forma parte expresamente do obxecto da MP, non
existindo no cuarteirón indicado ningunha outra edificación que responda a esta caracterización. O
formulado a este respecto pola DXPC queda, por tanto, fora do alcance da presente MP. Non
obstante o anterior, do observación en campo da realidade do conxunto edificado do referido
cuarteirón non se aprecia elemento algún que conteña valores singulares que xustifiquen a
modificación do catálogo para a súa inclusión, nin sequera semella posible establecer cunha mínima
nitidez cal sería a “ tipoloxía tradicional deste conxunto”..
O PXOM vixente non inclúe no seu Catálogo, nin no interior da ámbito da MP nin no seu contorno
inmediato, ningún outro valo de pedra que os correspondentes ao recinto da igrexa de San Cristovo e
o parte do peche da Reitoral. Con independencia dos anteriores, non existen no ámbito valos de
pedra tradicionais, tratándose, en todo caso os valos que figuran fotografados no informe da DXPC de
18.04.2016 de valos de construción recente xeralmente asociada á apertura dos viarios aos que dan
fronte, non ás formas tradicionais de conformación do espazo rural galego.
No referido ao arborado existente, tampouco existen masas nin exemplares singulares que xustifiquen a
modificación do catálogo do PXOM para a súa inclusión: O arborado autóctono existente no ámbito
corresponde, fundamentalmente, ás parcelas de propiedade privada. Nomeadamente a pequena
ámbito, esta formada na súa totalidade por exemplares de moi pouca idade, xa que até hai pouco
tempo estes terreos estaban dedicados ao cultivo. Na masa vexetal da Alameda, na que se mesturan
especies autóctonas con especies ornamentais e abundancia de invasoras (acacias) tampouco hai
exemplares que xustifiquen a súa catalogación singular. En todo caso, a MP xa establece
expresamente como criterio da ordenación deste espazo o da máxima conservación da masa vexetal
existente e a súa integración nos proxectos que desenvolvan dita ordenación, tal e como
explicitamente se recolle na documentación gráfica da MP. Respecto da posibilidade de incorporar a
Alameda como parte dos espazos tradicionais de valor cultural do conxunto de Tomiño, esta deberá
ser estudada e resolta, de conformidade co criterio expresado anteriormente, no seo do instrumento
polo que se proceda á adaptación do PXOM á lei 5/2016 LPCG.
Respecto das consideracións do apartado 1.2 referido ás fichas:
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carballeira existente ao leste do ámbito, a mais claramente conformada por especies autóctonas no
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Corríxese a clave do plano para Casa de Troncoso, descrita na ficha Nº AC_009, indicando que é a S106 (observación b)).
Corríxese a definición e a grafía dos planos das fichas identificando correctamente o ben protexido,
diferenciando a delimitación do elemento protexido (as súas partes integrantes, tanto edificacións
como espazos libres e outros elementos de interese) e o seu contorno (observación c)).
Inclúense nas fichas perspectivas adicionais nos casos necesarios para identificar e describir os
elementos singulares máis significativos de cada ben ou do conxunto (observación d)).
Inclúese na ficha a referencia ás coordenadas UTM do elemento no sistema ETRS89, FUSO 29
(observación e)).
No referido ao contido da descrición dos bens (observación f)), as fichas conteñen a identificación de
todos os elementos ou partes integrantes vinculadas ás mesmas con valor patrimonial, e que deban ser
obxecto de protección, como tal ou de xeito individual. En canto ao referido nesta observación
respecto das fichas da igrexa e a casa reitoral, reitérase o indicado na parte inicial da contestación
no sentido que ditas fichas non son obxecto da presente MP, polo que a súa modificación e
adaptación á Lei 5/2016 deberá resolverse no correspondente procedemento ao marxe desta MP.
O mesmo cabe indicar en relación coas observacións a) e g) referidas igualmente ás fichas da igrexa
se San Cristovo é a casa reitoral, que non son obxecto da presente MP.
Corríxese, porén, nas fichas incluídas na MP a categoría dos bens protexóidos de conformidade co
establecido na Lei 5/2016 substituíndo a consideración de “inventariados” pola de “catalogados”
(observación h)).
Respecto do nivel de protección e obras permitidas (observación i)), as fichas remítense ao réxime
establecido na normativa de protección do PXOM vixente, sen prexuízo do que directamente resulte
sobre dito réxime da aplicación das determinacións da Lei 5/2016. Reitérase, unha vez mais, respecto
da revisión do contido da normativa de protección do PXOM, o xa argumentado, remitíndose ao

No referido ás consideracións ao respecto dos contornos de protección recollidas no apartado 1.3 do
informe , a contestación debe remitirse ao argumentado na parte inicial desta contestación e ao que
se acaba de indicar en relación co apartado 1.2 de dito informe, nomeadamente no referido ás
observacións c), a), f), g), e i).
A mesma contestación debe darse ás observacións contidas nos apartados 2 e 3 do informe da DXPC.

14.9.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Informe sectorial en relación coas estradas provinciais emitido con data 12.12.2016 de conformidade
co previsto no artigo 23.2 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia.
Infórmase favorablemente toda vez que o ámbito da MP atópase fora da zona de influenza das
estradas provinciais de competencia Deputación.
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correspondente procedemento de adaptación do PXOM á vixente LPCG, ao marxe da presente MP..
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14.10. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL
Informe sectorial en materia de augas emitido con data 02.11.2016 de conformidade co previsto no
artigo 25.4 do Texto Refundido da Lei de Aguas (RDL 1/2001).
O informe emítese en sentido favorable.

14.11. SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Informe sectorial en materia de telecomunicacións emitido con data 17.10.2016 de conformidade co
previsto no artigo 35.2 da Lei 9/2014, do 9 de maio, General de Telecomunicaciones.
O informe emítese en sentido favorable. Non obstante, o informe favorable queda condicionado á
corrección do contido do apartado “Telefonía e Telecomunicacións. Conexión Exterior” do punto
11.3.5 da MP referido ás condicións de urbanización. estrutura viaria e servizos urbanos no ámbito de
solo urbano non consolidado

AR-4, que debe modificarse co obxecto de evitar toda referencia

directa nin indirecta a ningún operador de telecomunicacións en cumprimento do disposto nos artigos
30 e 31 da citada Lei 9/2014.
Contestación ao informe da S.E. de Telecomunicacións
Modifícase a redacción do apartado indicado eliminando calquera referencia, directa ou indirecta, a
ningún operador concreto.
Remitirase á S.E. de Telecomunicacións copia das correccións efectuadas.

14.12. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS (Mº DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO).
Informe sectorial emitido con data 13.02.2017 de conformidade co previsto no artigo 154 do RD
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
O informe non formula obxección algunha á modificación puntual, limitándose a relacionar a
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normativa de aplicación no que respecta a esta materia.
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15.

CONCLUSIÓN

Co contido do presente documento considérase que queda suficientemente definida, na súa
motivación, alcance, xustificación e determinacións substantivas, a “Modificación Puntual nº 8 do
PXOM relativa á reconfiguración de espazos públicos e usos no Núcleo Urbano de Goián, no Concello
de Tomiño”, cumprindo coas esixencias da lexislación vixente de aplicación.

Tomiño, Xuño de 2017,

Asdo.: Xavier Rivas Barros
Arquitecto, Colexiado nº 1.105 COAG
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