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Unha vez examinado o Documento para Aprobación Inicial da Modificación 
Puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana (P.X.O.U.) no Núcleo rural de 
Alemparte, parroquia de Mariz, diste Concello, emítese o seguinte 
 
INFORME: 
A normativa vixente de aplicación ven fixada polo Plan Xeral de Ordenación 
Urbana de Chantada, polas Normas Complementarias e Subsidiarias de 
Planeamento Provinciais, pola Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia 
e polo Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da L.S.G. 
Aprobouse inicialmente polo Pleno Municipal, o 18 de marzo de 2016 (e 
publicouse o 20 de xullo de 2016) a Revisión do P.X.O.M. De calquera xeito, a 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia permite a Modificación 
Puntual do planeamento neste suposto. 
Redáctase o presente documento co fin de informar sobre a conformidade 
da Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana (P.X.O.U.) no 
Núcleo rural de Alemparte, parroquia de Mariz, diste Concello coa normativa 
urbanística vixente así como da calidade técnica da ordenación proxectada. 
Este informe emítese en atención ó establecido polo artigo 60.6 da L.S.G. ó 
que remite o artigo 83.5 da mesma Lei. Así memso, o artigo 83.6 da L.S.G. 
establece que “No caso das modificacións do planeamento xeral que teñan por 
obxecto a delimitación do solo de núcleo rural de acordo co establecido no artigo 23, 
tramitaranse seguindo o procedemento establecido no artigo 78 desta lei” 
Segundo resolución do 18 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental e Cambio climático da Consellería de Medio Ambiente e 
Ordenación do territorio da Xunta de Galicia, pola que se formula o Informe 
ambiental Estratéxico da Modificación Puntual en cuestión, esta NON se 
someterá ó procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria.  
Analizada a Modificación Puntual redactada pola arquitecta Dª. Carmen 
Bouza García, compróbase: 
• Que dita Modificación Puntual foi redactada ó amparo da Lei 2/2016, do 

10 de febreiro, do Solo de Galicia. 
• Que a Modificación Puntual proposta fundaméntase en razóns de interese 

público debidamente xustificadas na memoria da mesma. 



• Que a xuízo deste técnico o documento de planeamento redactado 
presenta unha calidade técnica suficiente para ser resolta a súa 
aprobación inicial, xa que analiza e da resposta de forma axeitada ás 
particularidades urbanísticas e de ordenación do territorio afectado. 

 
CONCLUSIÓN: 
Infórmase favorablemente a Modificación Puntual do Plan Xeral de 
Ordenación Urbana (P.X.O.U.) no Núcleo rural de Alemparte, parroquia de 
Mariz, diste Concello presentada para aprobación inicial. 
 
Juan García Pérez. 
Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada. 
Documento asinado dixitalmente á marxe. 


	barcode1: 
	barcode2: 
		xestiona esPublico - CONCELLO DE CHANTADA
	2018-03-01T10:01:50+0100
	Chantada
	GARCIA PEREZ, JUAN MANUEL (FIRMA)
	O acepto




