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ANEXO 1. MARCO LEGAL DE REFERENCIA
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A continuación detállase a principal normativa de aplicación, sen prexuízo de aplicar a 
restante normativa vixente na materia que non estea reflectida nos apartados seguintes. 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA E TERRITORIAL 

ÁMBITO EUROPEO 

 Carta Europea de Ordenación del territorio, aprobada o 20 de maio de 1983 en 
Torremolinos. 

 Principios directores para o Desenvolvemento territorial sustentable do continente 
europeo, adoptados en Hannover en 2000. 

 Declaración de Lisboa sobre “Redes para o desenvolvemento territorial sostible do 
continente europeo: Pontes a través de Europa”, adoptada en Lisboa o 27 de 
outubro de 2006. 

 Declaración de Liubliana sobre a Dimensión territorial do desenvolvemento sostible, 
de 2003. 

 Ditame sobre a Comunicación da Comisión relativa á cooperación para a 
ordenación do territorio europeo – Europa 2000 + (DOCCE 02/04/1996). 

 Resolución sobre unha política comunitaria de ordenación do territorio: Europa 
2000 (DOCCE 02/11/1992). 

ÁMBITO ESTATAL 

 R.D. Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei do Solo e Rehabilitación Urbana (BOE, 31/10/2015). 

 Real Decreto 1492/2011, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de 
valoracións da Lei do Solo (BOE, 09/11/2011). 

 Real Decreto 1093/1997, de 4 de xullo, polo que se aproban as normas 
complementarias ao Regulamento para a execución da Lei Hipotecaria sobre 
Inscrición no Rexistro da Propiedade de Actos de Natureza Urbanística (BOE, 
23/07/1997). 

 Real Decreto 2159/1978 de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de 
Planeamento para o Desenvolvemento e Aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e 
Ordenación Urbana. 

 Real Decreto 3288/1978, do 25 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de 
Xestión Urbanística (BOE 31/01/1979 e 01/02/1979). 



 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO 
CONCELLO DE TOMIÑO 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

 

eau arquitectura s.l p. ■ Calle Pintor Laxeiro  13  portal 2 (bajo)  36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38 

www eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com A1 

 

 Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non 
discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez" (BOE 
03/12/03). 

 Real Decreto 505/2007 do 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas 
de accesibilidade e non discriminación das persoas con minusvalidez para o 
acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións (BOE, 
11/05/2007). 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento 
técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o 
acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados (BOE, 11/03/2010). 

 Real Decreto Lexislativo 1/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido do Catastro Inmobiliario (BOE, 08/03/2004). 

 Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, polo que se desenvolve o texto refundido da 
Lei do Catastro Inmobiliario, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2004, de 5 
de marzo (BOE, 24/04/2006). 

 Lei 16/12/1954, de Expropiación Forzosa (BOE, 17/12/1954). 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Lei 10/95 do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia (LOT). 

 Lei  2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. (DOG nº 34 do 19/02/2016). 

 Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de Ordenación do 
Territorio e do Litoral de Galicia. (DOG, 16/05/2007). 

 Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as 
Directrices de Ordenación do Territorio (DOG, 22/02/2011). 

 Decreto 176/2013, do 21 de novembro, polo que se aproba o Plan de seguimento 
das Directrices de ordenación do territorio de Galicia e da sustentabilidade 
territorial (DOG, 05/12/2013). 

 Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de 
Ordenación do Litoral de Galicia (DOG, 23/02/2011). 

 Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, polo que se aproban as normas de 
habitabilidade de vivendas de Galicia. 

 Orde 14/5/1991, de 14 de maio, Normas Complementarias e Subsidiarias de 
Planeamento de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra (DOG, 19/06/1991). 
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 Lei 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 35/2000 de 28 de xaneiro, por lo que se aproba o Regulamento de 
desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 29/02/2000). 

 Decreto 74/2013, do 18 de abril, polo que se modifica o Decreto 35/2000, do 28 de 
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da 
Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de 
Galicia, para a súa adaptación á Directiva 95/16/CE, do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 29 de xuño, sobre aproximación das lexislacións dos Estados membros 
relativas a ascensores (DOG, 22/05/2013). 

 Lei 12/2011, de 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG, 
30/12/2011). 

 Lei 2/2006, de 14 de xuño, de dereito civil de Galicia (DOG, 11/08/2006). 

 Lei 10/1985 de 14 de agosto, de Concentración Parcelaria de Galicia (BOE, 
16/11/1985). 

 Lei 12/2001, de 10 de setembro, de modificación da Lei de Concentración 
Parcelaria para Galicia (BOE, 14/11/2001). 

ÁMBITO MUNICIPAL 

 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Tomiño, con Aprobación 
Definitiva do 29/03/2001 (B.O.P. nº 93 de 15/05/2001). 

 

 

LEXISLACIÓN AMBIENTAL 

PREVENCIÓN AMBIENTAL 

ÁMBITO EUROPEO 

 Directiva 2003/35/CE, do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de maio de 
2003, pola que se establecen medidas para a participación do público na 
elaboración de determinados Plans e Programas relacionados co Medio Ambiente 
e pola que se modifican, no que se refire á participación pública e o acceso á 
xustiza, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CEE. 
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 Directiva 2001/42/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño, 
relativa á avaliación dos efectos de determinados Plans e Programas no Medio 
Ambiente. 

 Directiva 97/11/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 3 de marzo, pola 
que se modifica a directiva cee 85/337, relativa á avaliación das repercusións de 
determinados Proxectos Públicos e Privados sobre o Medio Ambiente. 

 Directiva 85/337/CEE, de 27 de xuño, relativa á avaliación das repercusións de 
determinados Proxectos Públicos e Privados sobre o Medio Ambiente. (DOCE nº l 
175, 05/07/85, modificada en doce nº l 73, 14/03/97 e en doce nº l 156 do 
25/06/2003). 

ÁMBITO ESTATAL 

 Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental (BOE nº 296 do 
11/12/2013). 

 Real Decreto Lexislativo 1/2008 de 11 de xaneiro, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos (BOE, sábado 
26 de xaneiro 2008). 

 Lei 6/2010, do 24 de marzo, de modificación do texto refundido da Lei de 
Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos, aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro. 

 Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre Avaliación dos Efectos de determinados Plans e 
Programas no Medio Ambiente. 

 Lei 26/2007, de 23 de outubro, de Responsabilidade Medioambiental. (BOE do 
24/10/2007). 

 Lei 27/2006, de 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á 
información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio 
ambiente. (BOE mércores, 19 de xullo do 2006). 

 Real Decreto 1131/1988, do 30 de setembro, polo que se aproba o Regulamento 
para a execución do Real Decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de 
avaliación de impacto ambiental. 

 Real Decreto 2090/2008, do 22 de decembro, polo que se aproba o Regulamento 
de desenvolvemento parcial da Lei 26/2007, de 23 de outubro, de 
responsabilidade medioambiental. 
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ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia 
ambiental. 

 Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia. 

 Decreto 295/2000, de 21 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 1/1995 de 
Protección Ambiental de Galicia. (DOG, Martes, 17 de Abril do 2007) 

 Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. (DOG nº 29 do 
10/02/1995 e corrección de erros no DOG nº 72 do 12/04/1995). 

 Decreto 156/1995 de inspección ambiental. 

 Decreto 327/1991 polo que se regula o sometemento á declaración de efectos 
ambientais de proxectos públicos ou privados de execución de obras, instalacións 
ou actividades contempladas nas diferentes lexislacións sectoriais (DOG Nº 199, 
15/10/91). 

 Decreto 442/1990, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia (DOG nº 188 
do 25/09/1990). 

 Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se da nova redacción á disposición 
derrogatoria única da Lei 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia (DOG Nº 72, 
12/4/95). 

CONSERVACIÓN DA NATUREZA 

ÁMBITO EUROPEO 

 Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba, de 
conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a listaxe de lugares de 
importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

 Directiva 92/43/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 1992, 
relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa á conservación das aves 
silvestres. 

 Directiva da Comisión 49/97/CEE, do 29 de xullo, polo que se modifica a Directiva 
79/409/CEE do Consello. 

ÁMBITO ESTATAL 

 Lei 42/2007, de 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade. (BOE, 
venres, 14 de decembro do 2007). 
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 Real Decreto 1421/2006, de 1 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 
1997/1995, de 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a 
garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora 
e fauna silvestres (BOE nº 288 do 02/12/2006). 

 Real Decreto 1997/1995. de 7 de decembro, polo que se establecen medidas para 
contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats 
naturais e da flora e fauna silvestres. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para el desenvolvemento do Listado de 
Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de 
Especies Ameazadas.  

 Lei 45/2007, de 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural. 
(BOE, venres, 14 de decembro do 2007). 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia (DOG nº 139, do 
18/07/2008). 

 Decreto 127/2008. do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos 
humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia. 

 Decreto 124/2005. do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural de 
interese local e a figura de espazo privado de interese natural. 

 Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como 
Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (DOG nº 69, do 12/04/2004). 

 Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza, pola que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da 
cartografía onde se recollen os límites dos espazos naturais declarados zonas de 
especial protección dos valores naturais polo Decreto 72/2004, do 2 de abril. 

 Orde do 13 de xuño de 2002 pola que se prorroga a declaración provisional das 
seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, 
como Espazos Naturais en Réxime de Protección Xeral. 

 Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. 

 Orde do 7 de xuño de 2001, pola que se declaran provisionalmente as zonas 
propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espazos 
Naturais en Réxime de Protección Xeral. 

 Resolución de 12 abril do 2000 CA Galicia (zonas vulnerables de Galicia. 
Declaración). 
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 Decreto 82/1989, de 11 de maio, polo que se regula a figura de Espazo Natural en 
Réxime de Protección Xeral (DOG nº 104 do 01/06/1989). 

 Orde do 10 de decembro de 1.984, de protección do acivro no Territorio da 
Comunidade Galega. 

 Lei 13/2013, de 23 de decembro, de caza de Galicia (DOG nº 4, do 08/01/2014). 

RESIDUOS 

ÁMBITO EUROPEO 

 Decisión da Comisión (2011/753/UE) do 18 de novembro de 2011 pola que se 
establecen normas e métodos de cálculo para a verificación do cumprimento dos 
obxectivos previstos no artigo 11, apartado 2, da Directiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello. 

 Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de novembro 
de 2008, sobre os residuos e pola que se derrogan determinadas Directivas. 

 Decisión do Consello do 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os 
criterios e procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros segundo artigo 
16 e o anexo II da directiva 1999/31/CEE. 

 Decisión 573 de 2001 de modificación da Decisión 532/2000. Listaxe de residuos. 

 Directiva 2000/532/CEE da Comisión, que substitúe á Decisión 94/3/CEE relativa á 
Listaxe de Residuos Perigosos. 

 Directiva 1999/31/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de abril de 
1999, relativa á vertedura de residuos. 

ÁMBITO ESTATAL 

 Resolución do 20 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental e Medio Natural, pola que se publica o Acordo do Consello 
de Ministros de 13 de decembro de 2013, polo que se aproba o Programa Estatal 
de Prevención de Residuos 2014-2020. 

 Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 

 Real Decreto 367/2010, do 26 de marzo, de modificación de diversos regulamentos 
da área de medio ambiente para a súa adaptación á Lei 17/2009, do 23 de 
novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e á Lei 
25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa 
adaptación á Lei de libre acceso a actividades de servizos e o seu exercicio.  
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 Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión 
dos residuos  de construción e demolición. 

 Real Decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de 
actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para 
a declaración de solos contaminados. 

 Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de 
valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos (BOE núm. 43, 
do 19 de febreiro de 2002). 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedoiro. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de xuño, polo que se modifica o Regulamento de 
execución da Lei 20/86, Básica de Residuos Tóxicos e Perigosos aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988. 

 Orde do 13 de outubro de 1989 sobre Métodos de Caracterización dos Residuos 
Tóxicos e Perigosos. 

 Real Decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento para a 
execución da Lei 20/1986 básica de residuos tóxicos e perigosos. 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Resolución do 7 de febreiro de 2011, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, pola que se fai público o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de 
Galicia 2010-2020 aprobado polo Consello da Xunta de Galicia en data 13 de 
xaneiro de 2011 e dáse a difusión e publicidade esixidas pola Lei 10/2008, do 3 de 
novembro, de residuos de Galicia. 

 Resolución do 8 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, pola que se aproba o documento de autodiagnóstico ambiental 
previsto na Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia ("Diario Oficial de 
Galicia" número 224, do 18 de novembro). 

 Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regulan os contidos dos estudos de 
minimización da produción de residuos que deben presentar os produtores de 
residuos de Galicia. 

 Decreto 59/2009, de 26 de febreiro, polo que se regula a trazabilidade dos residuos. 

 Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 
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 Orde de 15 de xuño de 2006 pola que se desenvolve o Decreto 174/2005, do 9 de 
xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o 
Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. 

 Decreto 4/2005, do 13 de xaneiro, sobre colaboración técnica e financeira da 
Consellería de Medio Ambiente coas entidades locais en materia de xestión de 
residuos. 

 Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción 
e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de 
Galicia. 

 Resolución do 21 de novembro de 2001 pola que se acorda facer público o plan 
de xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. 

 Decreto 154/1998, do 28 de maio, polo que se publica o Catálogo de Residuos de 
Galicia. 

EMISIÓNS ATMOSFÉRICAS 

ÁMBITO EUROPEO 

 Directiva 2001/100/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, pola que se 
modifica a Directiva 70/220/CEE relativa a medidas contra contaminación 
atmosférica causada polas emisións dos vehículos a motor. 

 Directiva 96/62/CEE do Consello de 27 de setembro de 1996 sobre avaliación e 
xestión da calidade do aire ambiente. 

 Directiva 96/61/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 24 de setembro de 
1996, relativa á prevención e o control integrados da contaminación.  

ÁMBITO ESTATAL 

 Real Decreto 100/2011, do 28 de xaneiro, polo que se actualiza o catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e se establecen as 
disposicións básicas para a súa aplicación (BOE, 29/01/2011). 

 Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. 
(BOE, 16/11/2007). 

 Real Decreto 1402/2007, do 29 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 
1370/2006, do 24 de novembro, polo que se aproba o plan nacional de asignación 
de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro, 2008-2012. (BOE, martes, 
30 de outubro do 2007). 

 Lei 1/2005, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de 
gases de efecto invernadoiro. (BOE, 10/03/2005). 
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 Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación 
(BOE nº 157 do 02/07/2002). 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de 
emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, de 1 de xullo, de 
prevención e control integrados da contaminación (BOE nº 251 do 19/10/2013). 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Orde conxunta de 14 de setembro de 2004, das Consellerías de Medio Ambiente e 
de Innovación, Industria e Comercio, pola que se regula o procedemento para a 
obtención da autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro, (DOG do 
20 setembro). 

 Lei 8/2002, de 18 de decembro, de Protección do Ambiente Atmosférico de 
Galicia. 

 Lei 16/2002, do 1 de xullo de Prevención e Control Integrados da Contaminación. 

 Decreto 29/2000 de Galicia polo que se aproba o regulamento do imposto sobre a 
contaminación atmosférica. 

 Lei 12/1995 de Galicia, de 29 de decembro, do imposto sobre contaminación 
atmosférica. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

ÁMBITO EUROPEO 

 Directiva 2002/49/CEE, sobre avaliación e xestión do ruído ambiental. 

ÁMBITO ESTATAL 

 Real Decreto 1038/2012, do 6 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 
1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de 
novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e 
emisións acústicas (BOE, 26/07/2012). 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, 
de 17 de novembro, de ruído, no referente á zonificación acústica, obxectivos de 
calidade e emisións acústicas (BOE, 23/10/2007). 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 
37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído 
ambiental (BOE, 17/12/2005). 

 Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído (BOE, 18/11/2003). 

ÁMBITO AUTONÓMICO 
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 Decreto 320/2002, de 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que 
establece as ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación acústica 
(DOG, 28/11/2002). 

LEXISLACIÓN SECTORIAL 

ESTRADAS 

ÁMBITO ESTATAL 

 Lei 25/1988, de 29 de xullo, de Estradas (BOE, 30/07/1988). 

 Real Decreto 1812/1994, do 2 de setembro, polo que se aproba o Regulamento 
Xeral de Estradas (BOE, 23/09/1994). 

 Real Decreto 1191/1997, de 19 de decembro, de modificación do Regulamento 
Xeral de Estradas (BOE, 10/01/1998). 

 Real Decreto 1231/2003, de 26 de setembro, polo que se modifica a nomenclatura 
e o catálogo das autoestradas e autovías da Rede de Estradas do Estado (BOE, 
30/09/2003). 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia (BOE, 25/07/2013). 

FERROCARRIL 

ÁMBITO ESTATAL 

 Lei 39/2003, de 17 de novembro, do Sector Ferroviario (BOE, 18/11/2003). 

 Real Decreto 2387/2004, de 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento 
do Sector Ferroviario (BOE, 31/12/2004). 

 ORDEN FOM/2230/2005, de 6 de xullo, pola que se reduce a liña límite de 
edificación nos tramos das liñas da rede ferroviaria de interese xeral que discorran 
por zonas urbanas (BOE, 12/07/2005). 

AEROPORTOS 

ÁMBITO ESTATAL 

 Decreto 584/1072, de 24 de febreiro, de Servidumes Aeronáuticas (BOE, 
21/03/1972). 

 Decreto 2490/1974, de 9 de agosto, polo que se modifica o artigo 30 do Decreto 
número 584/1072, de 24 de febreiro, de Servidumes Aeronáuticas (BOE, 11/09/1974). 

 Real Decreto 2591/1998, de 4 de decembro, sobre a Ordenación dos Aeroportos 
de Interese Xeral e a súa Zona de Servizo, en execución do disposto polo artigo 166 
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da Lei 13/1996, de 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e do Orde 
Social (BOE, 07/12/1998). 

 Real Decreto 1541/2003, de 5 de decembro, polo que se modifica o Decreto. 
584/1972, de servidumes aeronáuticas, e o Decreto 1844/197, de 10 de xullo, 5 de 
servidumes aeronáuticas en heliportos, para regular excepcións aos limites 
establecidos poas superficies limitadoras de obstáculos ao redor de aeroportos e 
heliportos (BOE, 19/12/2003). 

PORTOS 

ÁMBITO ESTATAL 

 Lei 27/1992, de 24 de novembro, Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante 
(BOE, 25/11/1992). 

 Lei 62/1997 de 26 de decembro, de modificación de la lei de Portos do Estado e da 
Mariña Mercante (BOE, 30/12/1997). 

 Real Decreto 2486/1980, de 26 de setembro, Regulamento da Lei de Portos 
Deportivos (BOE, 15/11/1980). 

AUGAS 

ÁMBITO EUROPEO 

 Directiva 2007/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de outubro de 
2007 relativa á avaliación e xestión dos riscos de inundación. 

 Directiva 2000/60/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de octubre de 
2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da 
política de augas. 

 Directiva 91/271/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de maio de 1991, 
sobre tratamento das augas residuais urbanas (trasposta por Real Decreto 11/1995, 
de 28 de decembro). 

 Directiva 80/68/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 
1980 sobre a protección das augas subterráneas contra a polución causada por 
certas substancias perigosas (trasposta polo Real Decreto 849/1986). 

 Directiva 76/464/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 4 de maio de 1976 
relativa á polución causada por certas substancias vertidas no medio acuático 
(trasposta polo Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

 Directiva 2006/11/CEE do parlamento europeo e do consello, do 15 de febreiro de 
2006, relativa á contaminación causada por determinadas substancias perigosas 
vertidas no medio acuático da comunidade.  
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ÁMBITO ESTATAL 

 Real Decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos Plans 
Hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Júcar, e da parte española das 
demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana e Ebro. (BOE, nº 16 do 19/01/2016). 

 Real Decreto 1161/2010, do 17 de setembro, polo que se modifica o Real Decreto 
907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación 
Hidrolóxica. 

 Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de 
inundación. 

 Real Decreto 9/2008, do 11 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento do 
Dominio Público Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/1986, do 11 de abril. 

 RD 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación 
Hidrolóxica. 

 Real Decreto-Lei 4/2007, do 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da 
lei de augas. 

 Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 e xullo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei de Augas. 

 Lei 10/2001, de 5 xullo do Plan Hidrolóxico Nacional. 

 R.D. 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o regulamento de Dominio 
Público Hidráulico. 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do 
Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia. 

 Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, á conservación e á mellora dos ríos 
galegos (DOG, do 17/07/2006). 

 Decreto 265/2000, de 26 de outubro, polo que se modifica o Decreto 8/1999, de 21 
de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento lexislativo do 
Capítulo IV da Lei 8/1993, reguladora da Administración Hidráulica, relativo ao 
canon de saneamento (DOG nº 218 do 10/11/2000). 

 Orde de 3 de marzo de 1999, pola que se aproban determinados modelos aos que 
se refire o regulamento de desenvolvemento lexislativo do capítulo IV da Lei 



 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DA FINCA ALTOS DE TORONA NO 
CONCELLO DE TOMIÑO 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

 

eau arquitectura s.l p. ■ Calle Pintor Laxeiro  13  portal 2 (bajo)  36211 VIGO (PONTEVEDRA) ■ Telf.: 986 21 13 97 Fax.: 986 29 09 38 

www eauarquitectura.com ■ eau@eauarquitectura.com A1 

 

8/1993, reguladora da Administración Hidráulica, relativo ao canon de saneamento 
(DOG Nº 52, 16.03.99). 

 Decreto 108/1996, de 29 de febreiro, polo que se aproba o regulamento do 
Organismo Autónomo Augas de Galicia (DOG nº 55, do 18/03/1996). 

COSTAS 

ÁMBITO ESTATAL 

 Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas (BOE, 29/07/1988). 

 Real Decreto 1471/1989, da 1 de decembro, polo que se aproba o regulamento 
xeral para desenvolvemento e execución da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas. 

 Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral e de modificación 
da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas (BOE, 30/05/2013). 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Decreto 158/2005, do 2 de xuño, polo que se regulan as competencias 
autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-
terrestre (DOG, 16/06/2005). 

MINARÍA 

ÁMBITO ESTATAL 

 Lei 22/1973, de 21 de xullo, de Minas (BOE, 24/07/1973). 

 Real Decreto 2857/1978, de 25 de abril, polo que se aproba o Regulamento Xeral 
do Réxime da Minaría (BOE, 11/12/1978-12/12/1978). 

 Lei 54/1980, de 5 de novembro, de modificación da Lei 22/1973, de 21 de xullo, de 
Minas (BOE, 21/11/1980). 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia (DOG, 06/06/2008). 

 

 

MONTES 

ÁMBITO ESTATAL 

 Lei 10/2006, do 28 de abril, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, 
de montes. (BOE, 29/04/2006). 

ÁMBITO AUTONÓMICO 
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 Lei 7/2012 de 28 de xuño, de montes de Galicia (DOG nº 140, do 23/07/2012). 

INCENDIOS 

ÁMBITO ESTATAL 

 Real Decreto-Lei 11/2005, de 22 de xullo, polo que se aproban medidas urxentes en 
materia de incendios forestais (BOE, 23/07/2005). 

 Real Decreto 949/2005, de 29 de xullo, polo que se aproban medidas en relación 
coas adoptadas no Real Decreto-Lei 11/2005, de 22 de xullo, polo que se aproban 
medidas urxentes en materia de incendios forestais (BOE, 02/08/2005). 

 Real Decreto 1123/2005, de 26 de setembro, polo que se declara, para incendios 
acaecidos en diversas comunidades autónomas, a aplicación das disposicións 
contidas no Real Decreto-Lei 11/2005, de 22 de xullo, polo que se aproban medidas 
urxentes en materia de incendios forestais (BOE, 06/10/2005). 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia (DOG, 17/04/2007).  

 Orde de 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio en base ao risco 
espacial de incendio forestal (DOG, 24/04/2007). 

 Decreto 105/2006 de 22 de xuño, polo que se regulan as medidas relativas á 
prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e 
á regulación de aproveitamentos e poboacións forestais (DOG, 30/6/2006) 

 Orde 12/7/2005, de 12 de xullo, pola que se declaran as zonas de especial risco de 
incendios forestais (GOG, 19/07/2005). 

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE ALTA E MEDIA TENSIÓN 

ÁMBITO ESTATAL 

 Real Decreto 1955/2000, Regulación das Actividades de Transporte, Distribución, 
Comercialización, Subministro e procedementos de Autorización de Instalacións de 
Enerxía Eléctrica (BOE, 27/12/2000). 

PATRIMONIO CULTURAL 

ÁMBITO ESTATAL 

 Lei 16/1985,do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español. 

ÁMBITO AUTONÓMICO 
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 Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio cultural de Galicia ( DOG nº 92 do 
16/05/2016). 

 Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural 
de Galicia (DOG nº 206 do 23/10/2008). 

 Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 06/08/1997). 

VIÑO 

ÁMBITO EUROPEO 

 Regulamento (CE) nº 491/2009, do Consello, de 25 de maio de 2009,  que modifica 
ao Regulamento (CE) nº 1234/2007 polo que se crea unha organización común de 
mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados 
produtos agrícolas(regulamento único para as OCM). 

 Regulamento (CE) nº 436/2009, da comisión, de 26 de maio de 2009 polo que se 
establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 479/2008 do 
Consello no que respecta ao rexistro vitícola, as declaracións obrigatorias e á 
recompilación de información para o seguimento do mercado, aos documentos 
que acompañan ao transporte de produtos e aos rexistros que se han de levar no 
sector vitivinícola. 

 Regulamento (CE) nº 479/2008 do Consello, do 29 de abril de 2008, polo que se 
establece a organización común do mercado vitivinícola, se modifican os 
Regulamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 
3/2008 e derróganse os Regulamentos (CEE) nº 2392/86 e (CE) nº 1493/1999. 

 Regulamento (CE) nº 555/2008 da Comisión, do 27 de xuño de 2008, polo que se 
establecen normas de desenvolvemento do Regulamento (CE) nº 479/2008 do 
Consello, polo que se establece a organización común do mercado vitivinícola, no 
relativo aos programas de apoio, o comercio con terceiros países, o potencial 
produtivo e os controis no sector vitivinícola. 

 Regulamento (CE) nº 1234/2007, do Consello, de 22 de outubro de 2007, polo que 
se crea unha organización común de mercados agrícolas e se establecen 
disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (regulamento único 
para as OCM). 

ÁMBITO ESTATAL 

 Real Decreto 461/2011, de 1 de abril, polo que se modifican o Real Decreto 
244/2009, de 27 de febreiro, para a aplicación das medidas do programa de apoio 
ao sector vitivinícola español, o Real Decreto 1303/2009, de 31 de xullo, sobre 
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declaracións obrigatorias no sector vitivinícola e o Real Decreto 1244/2008, de 18 
de xullo, polo que se regula o potencial de produción vitícola (BOE nº 79 do 
02/04/2011). 

 Real Decreto 1244 /2008, de 18 de xullo, polo que se regula o potencial de 
produción vitícola (BOE nº 174 do 19/07/2008). 

 Lei 24/2003, de 10 de xullo, da Viña e do Viño (BOE nº 165 do 11/07/2003). 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Decreto 256/2011, de 7 de decembro, polo que se regula o potencial de 
produción vitícola de Galicia (DOG nº 60 do 27/03/2012). 

 Decreto 158/2011, de 21 de xullo, polo que se dictan normas de aplicación sobre os 
documentos que acompañan o transporte de produtos vitivinícolas, os rexistros e as 
declaracións de determinadas prácticas no sector vitivinícola na Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG nº 148, do 03/08/2011). 

 Decreto 288/2009, do 7 de maio, polo que se establece o procedemento para a 
regularización de superficies de viñedo na Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG nº 94 do 15/05/2009). 

 Decreto 21/2009, do 29 de xaneiro, polo que se crea a Reserva galega de dereitos 
de plantación de viñedo (DOG nº 29 do 11/02/2009). 
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