
         

 

 

 

 

Páxina 1 

 

Rúa Atalaia nº 7 - 15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358  

2 exercicio do procedemento de selección para nomeamento interino arquitecto 

Concello de Porto do Son. 

NÚMERO de Código:  

 

Segundo suposto práctico – Plan xeral de ordenación municipal de Porto do son 

aprobado definitivamente pola orden do 28 de abril de 2016. 

Valoración: 10 Puntos. 

 

Na parroquia de Miñortos (San Martiño) na Telleira, D. Aaaa BBBB CCCC é propietario das parcelas 

con referencia catastral 15072A001031900001AR e  15072A001031920000PZ. As superficies das 

devanditas parcelas coinciden en Catastro, Rexistro e medición pericial e son 2.812 m
2
 e 572 m

2
 

respectivamente. A primeira ten fronte a vía pública municipal de 30 m e á estrada autonómica de 12 

m. A segunda ten fronte de 70 m. á vía municipal e de 7 m. á estrada autonómica.  O propietario 

pretende obter  4 parcelas co obxecto de vender 3 e edificar nunha das resultantes. Tendo en conta a 

documentación facilitada, de forma sucinta, emitir informe que recolla os seguintes puntos, 

acompañando dos esbozos que se consideren descritivos. 

 

               

PXOM: Serie O2, plano 1-D clasificación general del suelo 
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Rúa Atalaia nº 7 - 15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358  

2 exercicio do procedemento de selección para nomeamento interino arquitecto 

Concello de Porto do Son. 

NÚMERO de Código:  

 

 

PXOM: NR-001 A Telleira 

 

PXOM    Serie O3 Ordenación pormenorizada     Planos 3-R e 3-Q 
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Rúa Atalaia nº 7 - 15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358  

 

2 exercicio do procedemento de selección para nomeamento interino arquitecto 

Concello de Porto do Son. 

NÚMERO de Código:  

  

      

PXOM: SERIE POL Plano 1D 

 

Plan básico autonómico. 
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Rúa Atalaia nº 7 - 15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358  

2 exercicio do procedemento de selección para nomeamento interino arquitecto 

Concello de Porto do Son. 

NÚMERO de Código:  

 

 

Cartografía catastral. 

 

1. Clasificación e cualificación do solo conforme ao PXOM en consonancia coa normativa 

autonómica e plan sectorial, facendo unha transposición aproximada do Catastro á cartografía 

municipal. 

2. Actos administrativos e títulos habilitantes de natureza precisos. Documentación a presentar 

polo promotor.  

3. Parámetros urbanísticos a cumprir, cesións de proceder, sendo o viario municipal de 8 metros 

de ancho e as aliñacións exteriores están 1 metro polo interior dos límites das parcelas. 

4. .Preténdese a construción dunha edificación de dúas alturas, cunha vivenda por planta nunha 

das parcelas resultantes. Parámetros edificatorios. 

. 

 

 

 


