
Anexo 6: modelo de extracto ambiental 

DATOS DO INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO 
Concello DODRO 
Código do instrumento de planeamiento 15033_MP04PXOM_202010_AI 
Denominación do instrumento de planeamiento MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 DO PXOM DE DODRO 
Competencia para a aprobación definitiva X Municipal 

Autonómica 
Dirección electrónica info@concellodedodro.org 
EXTRACTO AMBIENTAL 
I. Xustificación da integración no documento de planeamento dos aspectos ambientais 

No presente documento achégase na parte III, un anexo: Memoria xustificativa da adaptación ao ambiente e 
protección da paisaxe. 

II. Xustificación de como se tomaron en consideración no documento de planeamento o documento ambiental 
estratéxico, os resultados da información pública e das consultas e o informe ambiental estratéxica, así como, 
no seu caso, as discrepancias surxidas no proceso. 

Trala análise realizada segundo os criterios do anexo V da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, 

proponse non someter a procedemento da avaliación ambiental estratéxica ordinaria a Modificación puntual nº4 

do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Dodro, ao considerar que non se producirán efectos 

significativos no ambiente. 

Tralo período de consultas e exposición pública recábanse os seguintes informes procedentes da Dirección Xeral 

de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Instituto de Estudos do Territorio, Dirección Xeral de Patrimonio Cultura, 

Dirección Xeral de Mobilidade e Axencia Galega de Infraestruturas. 

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio  

Sinala que, se considera xustificado o interese público de axustar o planeamento á realidade existente nos núcleos 

rurais, corrixindo erros debido ás deficiencias na cartografía base. Non en tanto sinala que: 

1- No núcleo de Reboiras debérase xustificar o vial engadido non recollido no catastro. 

Para elo, achégase o título de propiedade no que figura a existencia dun camiño entre os lindes. 

2- Os ámbitos referidos aos núcleos da Igrexa, Tarrío e Reboiras, están comprendidos dentro da zona de influencia 

prevista no artigo 30 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas. En consecuencia, na tramitación resultan precisos 

os informes en materia de costas do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e da Dirección 

Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. 

3- A modificación debe axustarse ao regulado nas normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia. 

Ditas modificacións foron efectuadas no presente documento de Aprobación Inicial. 

Xa que se trata dunha modificación en tramitación, que non alcanzou a aprobación inicial en data da entrada en 

vigor das normas técnicas de planeamento (Disposición transitoria primeira. Adaptación do planeamento), 

deberán adaptarse a elas na súa totalidade. 

Ao tratarse dun PXOM aprobado en data do 27 do 12 de 2010, adaptado á LOUGA, integraranse as normas técnicas 

de planeamento de xeito que non xere distorsións co documento aprobado. 

Para a documentación escrita, producirase a súa total adaptación, no que se refire a maquetado e presentación, 

así como o seu contido e estrutura do documento. 

Para a documentación gráfica, elaborarase mediante o emprego de sistemas de información xeográfica (SIX) 

definida no sistema de referencia ETRS89, huso 29N. Non en tanto, a súa maquetación e representación virá dada 

polo documento do PXOM aprobado, para a súa mellor interpretación e coherencia co documento base.  

Instituto de Estudos do Territorio 



Considera que a modificación proposta non provocará un impacto paisaxístico significativo. 

A modificación, tras a súa aprobación inicial, deberá someterse a informe do Instituto de Estudos do Territorio. 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

Sinala que, algúns camiños obxecto da modificación se atopan ao carón de elementos incluídos no catálogo de 

elementos protexidos do PXOM ou afectados polos contornos de protección. Polo que se aportan as seguintes 

observacións: 

1- Núcleo de Revixós: evitar a desaparición da pegada dunha vivenda tradicional en ruínas, coa fixación das 

aliñacións. 

Procédese a rectificación da aliñación proposta, levando esta pola marxe da ruína existente, mantendo desta 

maneira a traza e estrutura da construción vernácula. 

2- Núcleo de Bustelo: revisarase a dimensión proposta para o camiño recoñecido, xa que podería ser excesiva de 

cara a súa integración na estrutura tradicional. 

Deste xeito, procédese a redución da aliñación proposta, reducindo a 5 m a separación. 

3- Núcleo de Rial da Lagoa: recomenda manter a representación nos planos do camiño eliminado, aínda que este 

sexa de carácter privado. 

Isto queda xustificado ao reflexar este camiño na cartografía empregada como camiño privado. 

4- Núcleo da Igrexa: deberá grafarse todos os elementos catalogados, identificando nos planos a igrexa parroquial 

(AR-04), que recolle o PXOM. 

Gráfanse todos os elementos catalogados. 

Axencia Galega de Infraestruturas 

Informa que, deberán incluírse na parte normativa as limitacións de uso derivadas do ruído. 

Polo que, procede introducir un novo artigo, Art.5.1.8. Limitacións de uso derivadas do ruído) no TÍTULO V. 

CONDICIÓNS DOS USOS, CAPÍTULO 1. DISPOSICIÓNS XERAIS. 

Dirección Xeral de Mobilidade 

Manifestou que non ten observacións que realizar. 

III. Razones da elección da alternativa seleccionada en relación coas alternativas consideradas. 

III.1 Análise das alternativas 

Núm. alternativa Ventaxas Inconvenientes 

Alternativa 0 - Situación actual, viais sen 
recoñecer ou recoñecidos pero sen 
existir. 

Alternativa 1 Cumprimento dos obxectivos fixados - 

Alternativa 2 - - 

III.2 Xustificación da elección 

A alternativa 1, convértese na alternativa máis axeitada posto que da cumprimento aos obxectivos fixados. 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA O SEGUIMENTO DOS EFECTOS DA APLICACIÓN DO PLAN NO MEDIO AMBIENTE 

Tendo en conta que non se detectaron efectos negativos sobre o medio ambiente, non se considera necesario 

prever medidas correctoras para paliar eses efectos. 
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