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01 MEMORIA 
 
01.01 DATOS XERÁIS 
 

PROMOTORES 
Nome JUAN RODRÍGUEZ COUCE e 

ANTONIA FERNÁNDEZ SABIO 
NIF 76.287.600-G e 

32.397.322-M 
Dirección Avda. Mariña 12, 5º, Concello de Sada (CP 15160), A Coruña 
 
PROXECTISTA 
 SALGADO E LIÑARES arquitectos S.L.P. COAG 30.009  

Arquitecto: Alfonso Salgado Suárez COAG 1.913 
Arquitecto: Francisco Liñares Túñez COAG 2.674 

COLABORADOR Enxeñeiro industrial: Manuel Liñares Túñez ICOIIG 1.315  
 Pza. Horta de Abaixo, nº 2, baixo, local 6, Bertamiráns, Ames  
 T 981 88 32 39  

 
DATOS DA PARCELA :  

SITUACIÓN: Lg. de Mosteirón 9, Parroquia de San Nicolao de Mosteirón, Concello de Sada (CP 15168), A 
Coruña 

FORMA: Poligonal. 
REFERENCIA 
CATASTRAL 
PARCELA 

000401100NH59H0001QJ 

LINDES:  

 

Norte Camiño de Mosteirón 

Sur 
Parcelas con ref. Catastral: 

- 15076A015002100000EZ 
- 15076A015002110000EU 

Leste Parcela con ref. Catast. 000401000NH59H0001GJ 
Oeste Parcela con ref. Catast. 000402200NH59H0001RJ 

SUPERFICIE: Superficie Bruta: 2.840,00 m²  
TOPOGRAFÍA: Parcela con pendente ascendente cara o Oeste. 
SERVIDUMBRES: Permanente de paso a pé e con vehículos en favor da finca leste. 
  

 
Emprazamento da parcela 
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01.02 OBXECTO DO ESTUDO DE DETALLE 
 
O presente documento formúlase ao abeiro do artigo 79 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, dos artigos 192, 193 e 194 do 
Regulamento 143/2016 da propia Lei do Solo de Galicia, e como desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello de Sada en vigor. 
 

Artigo 79. Estudos de detalle 
 
1. En desenvolvemento dos plans xerais, plans parciais e plans especiais, poderán redactarse estudos de detalle 
cos seguintes obxectivos: 
 

a) Completar ou reaxustar as aliñacións e as rasantes. 
b) Ordenar os volumes edificables. 
c) Concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións complementarias do planeamento. 
 

2. Os estudos de detalle en ningún caso poderán: 
 

a) Alterar o destino urbanístico do solo. 
b) Incrementar o aproveitamento urbanístico. 
c) Reducir as superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas. 
d) Prever a apertura de vías de uso público que non estean previamente recollidas no plan que 
desenvolvan ou completen. 
e) Aumentar a ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de uso. 
f) Parcelar o solo. 
g) Non ter en conta ou infrinxir as demais limitacións que lles impoña o correspondente plan. 
h) Establecer novos usos e ordenanzas. 

 
Co presente Estudo de detalle respéctanse as determinacións dos puntos 1 e 2 deste artigo xa que unicamente reaxusta as 
aliñacións establecidas no plan vixente. De non facerse este reaxuste quedaría un parcela non apta para a edificación que 
ademais obstaculizaría o acceso á parcela 000401000NH59h0001GJ. 
 
01.03 ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 
 
Con data 17 de marzo de 2020, baixo a iniciativa dos promotores, iníciase o procedemento de solicitude de licenza de obras 
de urbanización con referencia de expediente 2020/U022/000015. 
 
En dito proxecto de obras de urbanización, que dá comezo ao citado procedemento administrativo, recóllese a xustificación 
de aplicación das aliñacións establecidas segundo o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sada. 
 
Por unha banda, as aliñacións contempladas no Plan varían levemente da realidade que se recolle no levantamento 
topográfico. Tal como se indicou no citado proxecto de obras de urbanización, a realidade física dos lindes é clara debido aos 
muros de peche que se recollen en dito levantamento. Estas aliñacións oficiais marcan unha parcelación que tal como se 
indica no informe técnico de subsanación de deficiencias 1, asociado ao expediente 2020/X999/001009: 

 
“Realizado o levantamento topográfico, detéctase que a posición do viario que contempla o PXOM non concorda 
coa súa realidade física definida por dous muros de peche existentes. Ningunha das aliñacións que definen o viario 
concordan cos muros de peche existentes, de modo que entre o peche da parcela 000401000NH59H0001GJ e a 
aliñación quedaría unha franxa correspondente coa actual parcela 000401100NH59H0001QJ, non apta para a 
edificación que obstaculizaría o acceso á parcela 000401000NH95H0001GJ polo antedito viario. 
 
O estudo de detalle redáctase para reaxustar as aliñacións que definen o viario, e adaptalas á realidade física 
existente, mantendo a sección da vía definida polo PXOM” 
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Doutra banda, as directrices do Plan, no linde Este da finca, establecen unha franxa de cesión a viales que conta cun ancho 
total de catro metros e cruza a parcela en sentido perpendicular á Rúa Mosteirón. 
 
Neste contexto, e seguindo o ordenamento xurídico que establece o PXOM de Sada no seu “Capítulo 3, apartado 8, Estudos 
de detalle” que garda total correspondencia co establecido na “Sección 2ª. Estudo de detalle” tanto da Lei do Solo de Galicia 
2/2016 coma no Decreto 143/2016 que regula a Lei 2/2016, establécese que mediante o estudo de detalle permítese o 
reaxuste de aliñacións e rasantes que contempla o Plan. 
 
01.04 SOLUCIÓN ADOPTADA. FIXACIÓN DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
 
O Plan sinala nos planos de ordenación detallada, concretamente no plano “OD-CR-E2 de cotas e rasantes”, as aliñacións 
que se deben respectar no ámbito de O Carballal. Nestas aliñacións queda contemplada a previsión para a apertura dun vial 
que contaría cunha anchura de 4 metros no linde Leste da finca propiedade dos promotores deste Estudo de detalle. 
  
Tras unha primeira análise destas aliñacións superpostas en relación cos datos xeo-referenciados que se poden extraer da 
información catastral, apréciase unha lixeira variación entre a aliñación do PXOM e o linde da finca 000401000NH95H0001GJ.  
 
Do mesmo xeito, unha vez obtido o levantamento topográfico da parcela obxecto deste Estudo de detalle, apreciase una 
variación similar entre a realidade física do lugar e as directrices marcadas polo PXOM. Neste levantamento topográfico 
aparecen uns límites inequívocos con referencia aos límites da propiedade reflexados nos muros dos peches. 
 
Polo tanto, o Estudo detalle modifica a posición da aliñación proposta polo PXOM para que a aliñación que se indica máis ao 
leste garde total coincidencia co linde entre as parcelas 000401100NH59H0001QJ e 000401000NH95H0001GJ. No PXOM 
queda reflexada que a aliñación para ese novo vial será de 4,00 metros polo que a outra aliñación queda trazada dentro da 
parcela 000401100NH59H0001QJ a unha distancia de 4,00 metros do linde entre as parcelas mencionadas. 
 

DATOS DA PARCELA 
REF. CATASTRAL: SUPERFICIE DA PARCELA 
Escritura da propiedade Escritura Catastro Levantamento 
000401100NH59H0001QJ 2.665,00 m² 2.665.00 m² 2.840,00 m² 

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
TIPOLOXÍA E USO: 

Tipoloxía Construción illada separada de lindeiros 
Uso Residencial categoría 1a 

CONDICIÓNS DA PARCELA 
Parcela mínima 800,00 m² (para novas parcelacións) 
Fronte mínima 3,00 m (12,00 m para novas parcelacións) 
Nº máx. de vivendas Unha única vivenda por parcela 

CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA 
Ocupación máxima 25 % 
Separación a lindeiros 3,00 m 
Lindes con medianeiras Será preciso ocultalas coa nova edificación 
Separación a vía pública Mínimo de 3,00 m 

CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DAS EDIFICACIÓNS 
Altura máxima 7,00 m 
Sotos e semisotos Permítese (de acordo co art. 3.2.2 Medición de alturas) 
Altura da cuberta Altura do cumio menor ou igual a 4,14 m 
Pendente da cuberta Inclinación máxima de 35º (permítese cuberta plana) 

EDIFICACIÓNS COMPLEMENTARIAS ou ANEXOS (Art 3.2.11) 
Uso Complementario 
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Separación edif. principal Separación mínima de 4,00 m 
Acaroamento a lindeiros Cando a altura do anexo non supere os 3,00 m 
Altura máxima 4,00 m 
Cómputo de edificabilidade Nos mesmos termos que a edificación principal 

CONDICIÓNS DOS PECHES (Art 3.2.12) 
Parte opaca Altura máxima de 1,50 m 
Parte lixeira ou diáfana Altura máxima de 2,50 m 

 
01.05 XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA 
 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE SADA 
 
8.- ESTUDOS DE DETALLE 
 
No desenvolvemento dos plans xerais, plans parciais e especiais poderán redactarse estudos de detalle para rueiros ou 
unidades urbanas equivalentes completas cos seguintes obxectivos: 

a) Completar e reaxustar aliñacións e rasantes. 
b) Ordenar volumes edificables. 
c) Concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións complementarias do planeamento. 

 
Os estudos de detalle en ningún caso poderán: 

a) Alterar o destino urbanístico do solo. 
b) Incrementar o aproveitamento urbanístico. 
c) Reducir ou modificar as superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas. 
d) Prever a apertura de vías de uso público que non estean previamente contempladas no plan que desenvolvan ou 

completen. 
e) Aumentar a ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de uso. 
f) Parcelar o solo. 
g) Descoñecer ou infrinxir as demais limitacións que lles impoña o correspondente Plan. 
h) Establecer novos usos e ordenanzas. 

 
Os estudos de detalle poderán ser redactados de oficio polo concello, así como polos particulares afectados. 
 
A súa formulación será obrigatoria cando se exprese á súa remisión nas correspondentes fichas de áreas de planeamento 
remitidas do Plan Xeral. 
 
LEI 2/2016, DO 10 DE FEBREIRO, DO SOLO DE GALICIA 
 
Sección 2ª. Estudos de detalle 
 
Artigo 79. Estudos de detalle 
 

1. En desenvolvemente dos plans xerais, plans parciais e plans especiais, poderán redactarse estudos de detalle cos 
seguintes obxectivos: 

 
a. Completar ou reaxustar as aliñacións e as rasantes. 
b. Ordenar os volumes edificables. 
c. Concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións complementarias do planeamento. 

 
2. Os estudos de detalle en ningún caso poderán: 

 
a. Alterar o destino urbanístico do solo. 
b. Incrementar o aproveitamento urbanístico. 
c. Reducir as superficies destinadas a viais, espazos libre ou dotacións públicas. 
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d. Prever a apertura de vías de uso público que non estean previamente recollidas no plan que desenvolvan 
ou completen. 

e. Aumentar a ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de uso. 
f. Parcelar o solo. 
g. Non ter en conta ou infrinxir as demais limitacións que lles impoña o correspondente plan. 
h. Establecer novos usos e ordenanzas. 

 
Artigo 80. Formulación e aprobación dos estudos de detalle 
 

1. Os estudos de detalle poderán ser formulados polos concellos, pola Administración autonómica, por outros órganos 
competentes no ámbito urbanístico e polos particulares lexitimados para facelo. 

 
2. Os estudos de detalle serán aprobados inicialmente polo órgano municipal competente e sometidos a información 

pública polo prazo mínimo dun mes mediante anuncio que se publicará no Diario de Galicia e nun dos xornais de 
maior difusión na provincia. Así mesmo notificaráselles individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos 
terreos afectados. De ser o caso, solicitaranse os informes sectoriais preceptivos. 

 
Á vista do resultado da información pública, o órgano municipal aprobaraos definitivamente, coas modificacións que 
resulten pertinentes. 
 
Os prazos para a súa aprobación definitiva serán os establecidos no artigo 76.  

 
DECRETO 143/2016, DO 22 DE SETEMBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DA LEI 2/2016, DO 10 DE 
FEBREIRO, DO SOLO DE GALICIA. 
 
Sección 2ª. Estudos de detalle 
 
Artigo 192. Estudos de detalle 
 

1. En desenvolvemente dos plans xerais, plans parciais e plans especiais, poderán redactarse estudos de detalle cos 
seguintes obxectivos: 

 
a. Completar ou reaxustar as aliñacións e as rasantes (artigo 79.1.a) da LSG). 

 
Os estudos de detalle cuxa finalidade sexa reaxustar ou completar as aliñacións e rasantes poderán 
comprender os seguintes contidos: 
 
a.1) Establecemento das aliñacións e rasantes, cando non estean fixadas no plan ao cal completen, 
respecto dos viarios que naquel se prevexan. 
 
A posibilidade de establecer aliñacións e rasantes a través de estudos de detalle limitarase ás vías da 
rede de comunicacións definidas no plan que aquel complementa. 
 
a.2) A adaptación ou reaxuste á realidade do terreo ou do viario, das aliñacións e rasantes xa fixadas polo 
plan. Esta determinación de ningún xeito poderá supor unha alteración do dito plan, nin permitir a redución 
da anchura do espazo destinado a viarios ou das superficies destinadas a espazos libres, nin orixinar 
aumento de volume ao aplicar as normas u ordenanzas ao resultado da adaptación ou reaxuste realizado. 
 

b. Ordenar os volumes edificables (artigo 79.1.b) da LSG). 
 

Os estudos de detalle que teñan como finalidade a ordenación de volumes poderán comprender os 
seguintes contidos: 
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b.1) A asignación concreta ás parcelas dos volumes edificables, cando tal previsión non se conteña no 
plan. 
 
b.2) A reordenación dos volumes de acordo coas especificacións do planeamento. 

 
c. Concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións complementarias do planeamento 

(artigo 79.1.c) da LSG). 
 

Os estudos de detalle que teñan por finalidade a concreción das condicións estéticas e de composición 
das edificacións poderán referirse, de conformidade co planeamento que resulte de aplicación, aos 
seguintes contidos: 
 
c.1) Condicións de integración das edificacións no seu contorno. 
 
c.2) Condicións de intervención nos inmobles do patrimonio, ou nas edificacións obxecto de protección 
urbanística e no seu contorno. Neste caso, o estudo de detalle someterase a informe preceptivo e 
vinculante do órgano competente en materia de patrimonio cultural, de acordo coa normativa de aplicación 
na dita materia, antes da súa aprobación definitiva. 

 
2. Os estudos de detalle en ningún caso poderán: 

 
a. Alterar o destino urbanístico do solo (artigo 79.2.a) da LSG). 
b. Incrementar o aproveitamento urbanístico (artigo 79.2.b) da LSG). 
c. Reducir as superficies destinadas a viais, espazos libre ou dotacións públicas (artigo 79.2.c) da LSG). 
d. Prever a apertura de vías de uso público que non estean previamente recollidas no plan que desenvolvan 

ou completen (artigo 79.2.d) da LSG). 
e. Aumentar a ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de uso (artigo 79.2.e) da 

LSG). 
f. Parcelar o solo (artigo 79.2.f) da LSG). 
g. Non ter en conta ou infrinxir as demais limitacións que lles impoña o correspondente plan (artigo 79.2.g) da 

LSG). 
h. Establecer novos usos e ordenanzas (artigo 79.2.h) da LSG). 

 
Para os efectos do disposto na letra c), entenderase por dotacións públicas, ademais dos viais e dos espazos libres, 
os equipamentos públicos e as infraestruturas. 

 
Artigo 193. Documentación dos estudos de detalle 
 

1. Os estudos de detalle conterán os documentos xustificativos dos aspectos sobre os que versen e, como mínimo, os 
seguintes: 

 
a. Memoria xustificativa da conveniencia da súa redacción, e explicativa das solucións adoptadas e da súa 

adecuación ás previsións do plan que complementen, así como do cumprimento das exixencias legais e 
regulamentarias que lles sexan de aplicación. Cando se modifique a disposición de volumes efectuarase 
un estudo comparativo da superficie edificable resultante por aplicación das determinacións previstas no 
plan e das que se obteñen no estudo de detalle, xustificando o cumprimento do disposto no punto 2 do 
artigo anterior deste regulamento. 

b. Planos de información da ordenación pormenorizada do ámbito afectado segundo o planeamento vixente. 
c. Planos de ordenación a escala adecuada e, como mínimo a 1:500, que expresen as determinacións que 

se completan, modifican ou reaxustan, con referencias precisas á nova ordenación e a súa relación coa 
anterior, e análise gráfica dos volumes ordenados, se é o caso, comprensivo do seu ámbito e do seu 
contorno. 

d. Calquera outro documento que poida contribuír á xustificación da proposta. 
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2. A documentación do estudo de detalle formalizarase, como mínimo, nunha copia de todo o seu contido en soporte 
dixital que será entregada á Administración correspondente. 

 
Artigo 194. Formulación e aprobación dos estudos de detalle 
 

1. Os estudos de detalle poderán ser formulados polos concellos, pola Administración autonómica, por outros órganos 
competentes no ámbito urbanístico e polos particulares lexitimados para facelo (artigo 80.1 da LSG). 

 
2. Os estudos de detalle serán aprobados inicialmente polo órgano municipal competente e sometidos a información 

pública polo prazo mínimo dun mes mediante anuncio que se publicará no Diario de Galicia e nun dos xornais de 
maior difusión na provincia. Así mesmo notificaráselles individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos 
terreos afectados. De ser o caso, solicitaranse os informes sectoriais preceptivos (artigo 80.2 da LSG). 

 
Á vista do resultado da información pública, o órgano municipal aprobaraos definitivamente, coas modificacións que 
resulten pertinentes (artigo 80.2 da LSG). 
 
Os prazos para a súa aprobación definitiva serán os establecidos no artigo 76 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e artigo 
187 deste regulamento (artigo 80.2 da LSG). 

 
NORMAS TÉCNICAS DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO DE GALICIA 
 
Segundo o informe técnico emitido polo concelo, indícase o seguinte: 
 

“O artigo 193 do RLSG indica a documentación mínima que deben incluír os estudos de detalle. 
 
A documentación presentada non se axusta ao esquema documental fixado polo artigo 193 do RLSG. 
 
As NTPUG teñen por obxecto unificar os criterios técnicos para a elaboración dos documentos de planeamento 
urbanístico, a terminoloxía e os conceptos urbanísticos xerais, así como facilitar a integración da información do 
planeamento nas infraestruturas dixitais de datos espaciais. 
 
A documentación presentada non se axusta ás determinacións das NTPUG” 

 
Segundo o artigo 193 do Decreto 143/2016 que regula a Lei 2/2016 indícanse as seguintes pautas para a estrutura documental 
dos Estudos de detalle: 
 

Artigo 193. Documentación dos estudos de detalle 
 
1. Os estudos de detalle conterán os documentos xustificativos dos aspectos sobre os que versen e, como mínimo, 
os seguintes: 
 

a) Memoria xustificativa da conveniencia da súa redacción, e explicativa das solucións adoptadas e da 
súa adecuación ás previsións do plan que complementen, así como do cumprimento das exixencias legais 
e regulamentarias que lles sexan de aplicación. 
 
Cando se modifique a disposición de volumes efectuarase un estudo comparativo da superficie edificable 
resultante por aplicación das determinacións previstas no plan e das que se obteñen no estudo de detalle, 
xustificando o cumprimento do disposto no punto 2 do artigo anterior deste regulamento. 
 
b) Planos de información da ordenación pormenorizada do ámbito afectado segundo o planeamento 
vixente. 
 
c) Planos de ordenación a escala adecuada e, como mínimo a 1:500, que expresen as determinacións 
que se completan, modifican ou reaxustan, con referencias precisas á nova ordenación e a súa relación 
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coa anterior, e análise gráfica dos volumes ordenados, se é ocaso, comprensivo do seu ámbito e do seu 
contorno. 
 
d) Calquera outro documento que poida contribuír á xustificación da proposta. 
 

2. A documentación do estudo de detalle formalizarase, como mínimo, nunha copia de todo o seu contido en soporte 
dixital que será entregada á Administración correspondente. 

 
Por outra banda, as Normas Técnicas de Planeamento Urbanístico de Galicia (NTPUG) que quedan reguladas no artigo 48 
da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, 
 

Artigo 48. Normas técnicas de planeamento 
 
1. As normas técnicas do planeamento urbanístico terán por obxecto unificar os criterios técnicos para a elaboración 
dos documentos de planeamento urbanístico, a terminoloxía e os conceptos urbanísticos xerais, así como calquera 
outra cuestión que precise aclaración ou orientación técnica en materia de planeamento urbanístico. 
 
2. A aprobación das normas técnicas correspóndelle á persoa titular da consellaría competente en materia de 
urbanismo, logo da audiencia á Federación Galega de Municipios e Provincias. 

 
 e nos artigos 88 e 89 do Decreto 143/2016 que aproba o regulamento da Lei 2/2016: 
 

Artigo 88. Obxecto e contido das normas técnicas de planeamento 
 
1. As normas técnicas do planeamento urbanístico terán por obxecto unificar os criterios técnicos para a elaboración 
dos documentos de planeamento urbanístico, a terminoloxía e os conceptos urbanísticos xerais, así como calquera 
outra cuestión que precise aclaración ou orientación técnica en materia de planeamento urbanístico (artigo 48.1 da 
LSG). 
 
2. As normas técnicas de planeamento terán o seguinte contido: 
 

a) A definición e concreción dos conceptos habitualmente utilizados na elaboración das normas 
urbanísticas dos instrumentos de planeamento ou das ordenanzas de edificación, así como noutros 
documentos escritos e na rotulación e lendas dos planos. 
 
b) As normas técnicas para a elaboración da cartografía urbanística e para o seu tratamento informático. 
 
c) Os criterios, formatos e contidos para a elaboración dos diferentes documentos que compoñen os 
instrumentos de planeamento. 
 
d) As especificacións exixidas respecto do formato dos documentos requiridos polo órgano ambiental para 
a tramitación da avaliación ambiental estratéxica. 
 
e) Calquera outro que teña como finalidade reducir o grao de discrecionalidade na interpretación dos 
documentos de planeamento urbanístico e facilitar a súa integración nos sistemas de información territorial 
e urbanística de Galicia. 

 
Artigo 89. Procedemento de aprobación e alcance das normas técnicas de planeamento 
 
1. As normas técnicas de planeamento serán elaboradas pola consellería competente en materia de urbanismo. 
 
2. A aprobación das normas técnicas correspóndelle á persoa titular da consellería competente en materia de 
urbanismo, logo da audiencia á Federación Galega de Municipios e Provincias (artigo 48.2 da LSG). 
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Ademais, darase audiencia aos colexios profesionais con competencias na formulación dos instrumentos de 
planeamento, de acordo con este regulamento. 
 
3. As normas técnicas aprobaranse nos termos expostos, logo de sometemento a informe por parte da Comisión 
Superior de Urbanismo, que deberá ser emitido nun prazo de seis meses, e a un período de información pública por 
prazo non inferior a un mes. 
 
4. As normas técnicas de planeamento terán carácter vinculante para a elaboración dos instrumentos de 
planeamento urbanístico, salvo que nelas se dispoña expresamente o contrario. 

 
XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA: 
 
O solo afectado polo Estudo de Detalle limitase a establecer aliñacións, é dicir, pretende marcar os límites aos que deben 
axustarse os actos de edificación con respecto dos espazos de dominio público e as rasantes, liña de inclinación con respecto 
do plano horizontal, do vial de nova apertura. Estas aliñacións parten das directrices que establece o Plan concretando o seu 
axuste coa realidade física da parcelación urbana. 
 
Non afecta en modo algún ao destino urbanístico do solo, polo que o Estudo de Detalle non altera o destino urbanístico do 
solo. 
 
O Estudo de detalle non afecta ao aproveitamento do solo. 
 
No Estudo de detalle non se reducen as superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións xa que se mantén 
o ancho de vía recollido nas aliñacións do Plan. 
 
O Estudo de detalle non varía os parámetros urbanísticos establecidos para o tipo de solo que se define no Plan. 
 
O estudo de detalle non establece novas parcelacións, recolle a aliñación que indica a parte da parcela bruta que se 
corresponde coa cesión a viais. 
 
O Estudo de detalle non establece novos usos e ordenanzas. 
 
O presente Estudo de detalle tivo en conta as directrices que se indican nas normas técnicas de planeamento urbanístico de 
Galicia (NTPUG, Orde do 10 de outubro de 2019). 
 
01.06 CONSIDERACIÓNS FINAIS 
 
Despois de todo o exposto neste documento redactado conforme á normativa urbanística vixente, e considerando que ás 
proposicións e solucións adoptadas reflexan con fidelidade a realidade física do lugar e resolven dun xeito detallado as 
aliñacións e rasantes do vial obxecto do Estudo de detalle, conclúese este documento para a súa tramitación e aprobación 
inicial. 
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02 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

02.01 INFORMACIÓN 
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02.02 ORDENACIÓN 
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