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urbanismo responsable

No Diario Oficial de Galicia número 213, do 9 de novembro de 2016,
publicouse o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, da Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia,
polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro,
do solo de Galicia, e que entrou en vigor o 9 de decembro de 2016.
Trátase dunha regulación íntegra na nosa comunidade autónoma,
de tódolos aspectos relacionados co réxime do solo, o planeamento,
a xestión e a disciplina urbanísticas, incorporando o propio texto de
Lei do solo para facilitar o manexo de toda a normativa urbanística
autonómica nun so texto.
En canto á súa estrutura, componse de 403 artigos, distribuídos en
oito títulos. E unha disposición derrogatoria única, cinco derradeiras, dúas adicionais e sete transitorias.
Incorpora tres anexos co obxectivo de simplificar e facilitar a súa
consulta: Anexo I, de definicións de conceptos urbanísticos, a fin
evitar a discrecionalidade na interpretación do documento; Anexo II,
relativo aos informes sectoriais na tramitación dos instrumentos
de planeamento; e Anexo III, que contén a ficha resumo do Plan
Xeral de Ordenación Municipal.
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título I

RÉXIME URBANÍSTICO
DO SOLO

(artigos 22 a 66)

SOLO URBANO: (artigos 25 a 32). Categorías: consolidado e non consolidado:
artigo 25: ao definir o solo urbano, acláranse dúas cuestións:

vacantes do interior do núcleo, así como evitar un crecemento excesivo que non garde proporción coas necesidades da poboación. Deberá xustificarse a necesidade de crecemento
no caso de incluír parcelas vacantes máis aló do perímetro edificado.

Servizos esixidos: no suposto de redes pertencentes ás comunidades de usuarios, deberá acreditarse que as mesmas reúnen os requisitos necesarios e que resultan suficientes para prestar os servizos correspondentes, mediante certificación do órgano
sectorial de augas.

Método de cálculo do grao de consolidación (artigo 35): regúlase o método para a determinación do cálculo do grao de consolidación (relación entre o número de parcelas edificadas e o de parcelas edificables
para cada ámbito concreto de solo de núcleo), podendo empregarse o método gráfico ou o numérico.

Definición de conceptos (artigo 26) dentro do solo urbano non consolidado:

Cando nos núcleos rurais tradicionais o planeamento estableza a consolidación de aliñacións existentes para garantir o mantemento e protección da trama tradicional ou dos
muros, e isto supoña a imposibilidade de dispoñer de acceso rodado a algunha parcela, esta
poderá ser edificada sempre que conte con acceso por vía de uso público pavimentada.

• Terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización: os que supoñan crear,
xunto coas correspondentes infraestruturas e dotacións públicas, unha ou máis parcelas aptas para a edificación ou uso independentes.
• Terreos nos que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana:
terán por obxecto realizar obras de rexeneración e renovación urbanas cando afecten,
tanto a edificios como a remate de cuarteiróns, así como o reaxuste de vías existentes.
• Terreos nos que se desenvolvan actuacións de dotación. O aumento de edificabilidade
ou cambio de uso que requirirá o incremento das dotacións cando comporte un aumento
superior ao 30% do aproveitamento lucrativo ou do valor do mesmo, e referirase a un ámbito que afecte, como mínimo, a un cuarteirón ou peza equivalente.
Soares (artigo 27): no caso de existir planeamento as superficies de solo urbano deberán
estar urbanizadas de acordo coas aliñacións e rasantes de todas as vías ás que dean fronte.
A urbanización debe alcanzar todas as infraestruturas necesarias para prestar os servizos
públicos necesarios, ata o enlace coas redes xerais e viarias en funcionamento.
Servizos urbanos existentes: deberán estar dimensionados de acordo coa lexislación sectorial, sen que caiba imputar aos propietarios do solo obrigas que, de acordo coa lexislación
sectorial, correspondan aos titulares das infraestruturas ou xestoras dos servizos.
Execución e edificación simultánea (artigo 28): regúlanse as condicións que se deberán
cumprir para asegurar a execución simultánea da urbanización e da edificación, para poder edificar en solo urbano non consolidado e urbanizable.
Se faculta aos concellos para edificar en parcelas dotacionais públicas en solo urbano non
consolidado, urbanizable e de núcleo rural suxeito a actuacións de carácter integral, antes da
aprobación definitiva dos proxectos de equidistribución ou expropiación e urbanización.
artigo 30: en solo urbano consolidado os propietarios teñen o deber de completar pola súa
conta a urbanización necesaria para que os terreos alcancen a condición de soar, debendo
recollerse as obras necesarias nun proxecto de obras ordinarias, que poderá ter un carácter
independente ou ser un anexo do proxecto de edificación ou rehabilitación.

Servizos existentes (artigo 36): nos mesmos termos que no caso do solo urbano (artigo 27).

Actuacións de carácter integral: poderán preverse co obxectivo de abrir novas vías; ou para actuacións edificatorias de certa magnitude, pola súa entidade superficial ou polo número de vivendas.
Condicións de edificación nos núcleos rurais (artigo 38): será cada concello o que estableza
a regulación pormenorizada dos parámetros edificatorios no seu PXOM.
Actuacións incompatibles nos núcleos rurais (artigo 40): as edificacións características das
zonas urbanas, como as tipoloxías de cuarteirón ou bloque; e as naves industriais. Non
terán esa consideración as pequenas construcións relacionadas coas actividades complementarias de primeira transformación, almacenamento e envasado; nin as pequenas construcións artesanais ou para o autoconsumo.

SOLO RÚSTICO (artigos 45 a 62)
Dereito dos propietarios (artigo 46): No solo rústico de especial protección, as facultades dos
propietarios enténdense co alcance que sexa compatible co réxime de protección ao que
a lexislación sectorial que resulte de aplicación e nos termos que na mesma se determinen.
Movementos de terras: Non poderán alterar en máis de tres metros a rasante natural do
terreo, agás os bancais en viñedo en zonas de pendente moi elevada.
Muros de contención: a súa altura máxima desde a cota de referencia será de tres metros.
Os usos relativos ao depósito de materiais, almacenamento e parques de maquinaria e estacionamento ou exposición de vehículos ao aire libre, deberán gardar relación directa coa
explotación racional dos recursos naturais do solo rústico. Noutro caso, deberán ter carácter
temporal. En todo caso, prohíbese a instalación de contedores ou caravanas que, pola súa
propia natureza, denote un uso residencial.

Aproveitamento urbanístico en solo urbano (artigo 32): aclárase que haberá de entenderse
por edificabilidade preexistente licitamente realizada, a asignada polo planeamento anterior.

O Regulamento contempla unha única relación de usos para o solo rústico de protección ordinaria e de especial protección, xa que todo o solo rústico é merecedor de ser salvagardado de usos
que non sexan consustanciais co seu carácter ou que poidan dispoñer doutro emprazamento.

SOLO DE NÚCLEO RURAL (artigos 33 a 40). Categorías: tradicional e común

No solo rústico de especial protección será preciso atender ás maiores limitacións que impoñan as lexislacións sectoriais aplicables, xa que son estas as encargadas de tutelar os valores a protexer. Para evitar dilatar indebidamente os procedementos no suposto de obras
menores, agás norma sectorial que o esixa expresamente, non será preceptiva a emisión de
autorización ou informe sectorial.

Tipoloxía tradicional das edificacións: Edificacións que sexan identificables nas fotografías
aéreas do “voo americano” do ano 1956; e que teñan unha estrutura recoñecible como tradicional da arquitectura popular.
A vía que lle sirva de soporte, deberá ter unha traza orgánica, tradicional, adaptada á topografía, non reticular ou que indique un trazado actual.
artigo 34: na delimitación dos núcleos rurais deberán potenciarse e consolidarse as áreas
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Co obxectivo dunha maior autonomía municipal, suprimiuse a necesidade de obter autorización urbanística autonómica, sendo suficiente co título habilitante municipal, agás no caso
de: construcións destinadas a usos residenciais vinculados ás explotacións agropecuarias;
e construcións que alberguen actividades complementarias de primeira transformación de
produtos do sector primario.

3
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Cánto ás “vivendas vinculadas” debe acreditarse que se trate dunha explotación agropecuaria preexistente configurada como unha unidade económica; que exista unha íntima e
imprescindible vinculación da edificación á explotación, a criterio da Consellería do Medio
Rural; o titular debe estar dado de alta durante os tres anos anteriores; a explotación debe
proporcionar ao titular anualmente, como mínimo o 50% da súa renda anual. No caso de
novos agricultores, a disposición adicional segunda habilita para a acreditación dun plan de
viabilidade que determine a sustentabilidade da explotación agropecuaria.
Construcións de natureza artesanal, son nas que se desenvolvan actividades artesanais mediante procesos ou técnicas manuais ou auxiliados por instrumentos mecánicos básicos. En
ningún caso poden implicar unha actividade industrial.
Actividades complementarias de primeira transformación de produtos derivados da explotación agropecuaria ou forestal, son as que sirvan de apoio ás mesmas, coa elaboración
e comercialización de produtos agrícolas, gandeiros ou forestais. Gardarán relación directa
coa natureza, extensión e destino do predio ou explotación do recurso natural. A ocupación non excederá de 800 metros cadrados.
Os usos cun impacto máis severo, como os usos turísticos e equipamentos ou dotacións,
esixirán para a súa implantación a redacción dun plan especial de infraestruturas e dotacións.
Como actividades turísticas potenciadoras do medio, se inclúen os establecementos de turismo rural nos termos da lexislación de turismo e na determinación 3.1.13 das DOT (só en
edificacións existentes); pousadas; hoteis balneario; hoteis-talaso e albergues vinculados
aos Camiños de Santiago; hoteis de montaña e da natureza, xustificando a idoneidade da
localización elixida nun espazo aberto, e cunha superficie mínima de parcela de 10.000 m²; e
o agroturismo e enoturismo.
Regúlase detalladamente o procedemento para o outorgamento da autorización autonómica, indicando a documentación que deberá presentarse no concello xunto coa solicitude
(artigos 56 a 58).
Para poder obter o título habilitante municipal de natureza urbanística, ou a autorización
autonómica nos supostos esixibles, deberá xustificarse o cumprimento das condicións de
edificación (artigos 59 a 61).
As características dos peches serán determinadas no planeamento respectivo.
A superficie máxima ocupada pola edificación en planta non excederá o 20% da superficie
do predio. Exclúense desta esixencia as instalacións auxiliares como piscinas, pérgolas ou
pistas deportivas.
Os recuamentos das construcións aos lindes da parcela deberán garantir a condición de
illamento, non podendo ser inferiores a 5 metros. Exclúense os invernadoiros, en canto
considéranse instalacións para os efectos deste apartado, tratándose de materiais lixeiros e
facilmente desmontables.
Cánto ás explotacións gandeiras, o previsto no artigo 62 sobre distancias, só é esixible para as
novas explotacións gandeiras respecto dos núcleos rurais ou urbanos e ás vivendas.
As edificacións tradicionais (artigo 66) existentes á entrada en vigor da Lei 19/1975, do 2 de
maio, en calquera categoría de solo de núcleo rural ou de solo rústico, poderán ser destinadas a usos residenciais, terciarios ou produtivos, a actividades turísticas ou artesanais, así
como pequenos talleres e equipamentos. Permítese, previa obtención do título habilitante
municipal de natureza urbanística, e sen necesidade de cumprir os parámetros urbanísticos
de aplicación -salvo o límite de altura-, permitirase a súa rehabilitación e reconstrución e,
por razóns xustificadas, a súa ampliación mesmo en independente, sen superar o 50 % do
volume orixinario da edificación tradicional.
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título II

PLANEAMENTO
URBANÍSTICO

(artigos 64 a 215)

O presente título desenvólvese en tres partes diferenciadas:
CAPÍTULO I: disposicións xerais a todos os instrumentos de planeamento (artigos 64 a 89).
CAPÍTULOS II a VII: define cada un dos instrumentos de planeamento, detallando: determinacións, documentación e o procedemento de tramitación. (artigos 90 a 198).
CAPÍTULOS VIII a X: vixencia e modificación do planeamento, efectos e Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia (artigos 199 a 215).

Límites de sustentabilidade (artigo 64)
LÍMITES DE SUSTENTABILIDADE
USO DO
SOLO

TIPO DE SOLO

CARACTERÍSTICAS DO MUNICIPIO

Residencial Hoteleiro

Poboación ≥ 50.000 habitantes
S.U.N.C.
(nos que sexan
necesarios
procesos de
urbanización no conxunto do
SUNC do distrito)

—— 20.000 ≤ Poboación < 50.000 hab.
—— Municipios pertencentes
a áreas metropolitanas.
—— Municipios considerados cabeceiras
no sistema urbano intermedio nas D.O.T.
—— 5.000 ≤ Poboación < 20.000 hab.
—— Municipios considerados nodos para
o equilibrio do territorio nas D.O.T.

Resto de municipios
Poboación ≥ 50.000 habitantes

S. URBANIZABLE
(en cada sector)

—— 20.000 ≤ Poboación < 50.000 hab.
—— Municipios considerados cabeceiras
no sistema urbano intermedio nas D.O.T.
—— 5.000 ≤ Poboación < 20.000 hab.
—— Municipios considerados nodos para
o equilibrio do territorio nas D.O.T.

Industrial
Terciario distinto
do hoteleiro

S. URBANIZABLE
(en cada sector)

1,50 m2edificable/m2solo

Se definen as dotacións urbanísticas, diferenciando entre as que son de uso e titularidade
privada, que poden ser previstas polo plan xeral na medida que as estime necesarias; e as de
uso e titularidade pública que conformarán os sistemas xerais e locais de dotacións, e que
deberán cumprir as reservas mínimas de solo establecidas ao efecto na Lei do solo de Galicia,
e as condicións que se establecen no regulamento, compostos polo sistema de infraestruturas
de comunicacións; sistema de infraestruturas de redes de servizos; sistema de espazos libres e
zonas verdes e sistema de equipamentos.
Xustificación reservas: aos efectos da xustificación das reservas mínimas dos artigos 66 e 69,
para os sistemas xeral e local de espazos libres e zonas verdes e de equipamentos, só poderán computarse os terreos e instalacións de uso e titularidade pública.

1,00 m2edificable/m2solo

Identificación das dotacións privadas: os plans deberán identificar, ademais das públicas, as
dotacións urbanísticas existentes de titularidade e/ou uso privado.

0,85 m2edificable/m2solo

SISTEMAS XERAIS (artigo 66)

0,50 m2edificable/m2solo
1,00 m2edificable/m2solo
0,85 m2edificable/m2solo

SISTEMAS XERAIS
CANDO SE EXIXE

-

Poboación > 5.000 hab.

Municipios considerados
nodos para o equilibrio do
territorio nas D.O.T.
-

0,60 m2edificable/m2solo

1,00 m2edificable/m2solo

Todos os municipios

1,00 m2edificable/m2solo

Todos os municipios

Xustificación dos desenvolvementos residenciais: o planeamento xustificará os desenvolvementos de uso residencial que propoña en solo urbanizable, de acordo co procedemento do
artigo 68 do Regulamento.
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DOTACIÓNS URBANÍSTICAS (artigo 65)

Para espazos libres e
zonas verdes de dominio
e uso públicos

Para equipamento
comunitario de
titularidade pública

Reserva de solo ≥ 15
m2/100m2edificables de uso residencial

Reserva de solo ≥ 5
m2/100m2edificables de uso residencial

0,40 m2edificable/m2solo

Resto de municipios
S.U.N.C.
(necesarios
procesos de
urbanización)

LÍMITE DE SUPERFICIE
EDIFICABLE TOTAL

Superficie edificable: a superficie construída baixo cuberta computarase a partir dunha altura
mínima de 1,80 metros. En canto aos balcóns, terrazas e soportais cubertos, computaranse ao
50% da súa superficie, salvo que estean pechados por tres ou catro orientacións, en cuxo caso
computarán ao 100%.

6

Obxectivo: as reservas de solo para sistemas xerais deberán dar solución ás necesidades derivadas dos novos desenvolvementos urbanísticos, procurando corrixir os déficits que presente
o concello no momento de iniciar a redacción do plan. Calcularase a capacidade máxima residencial do plan segundo o artigo 67, e aplicaranse sobre esta os estándares establecidos para
as reservas de solo do sistema xeral de espazos libres e zonas verdes e do sistema xeral de
equipamentos que corresponda.
Sistemas xerais de equipamentos e de espazos libres e zonas verdes: estas reservas teñen
carácter de mínimos. Non se computarán os sistemas locais nin os espazos naturais protexidos existentes, sen prexuízo de que estes espazos naturais podan ser cualificados como parte
do dito sistema. Nas reservas mínimas de solo para o sistema xeral de equipamentos non se
computarán os equipamentos de carácter supramunicipal (artigo 72).
Poboación inferior ou igual a 5.000 habitantes e que non sexan considerados como nodos

7
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para o equilibrio do territorio: o plan xeral deberá prever as reservas de solo adecuadas para
satisfacer as necesidades da poboación, tendo en conta a capacidade máxima residencial do
mesmo, e valorando as dotacións existentes e as características concretas do municipio.

CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL DO PLAN XERAL (artigos 67 e 68)
Establécense os métodos para xustificar a capacidade máxima residencial do plan e os desenvolvementos residenciais propostos, de acordo co crecemento da poboación, número de
vivendas existentes, ocupadas e baleiras, tamaño medio do fogar e da vivenda.
Tendo en conta a situación de crise demográfica e, en previsión de que nun futuro as propostas de desenvolvemento económico fagan necesaria a previsión de novos solos para usos
residenciais onde hoxe non se pode xustificar unha necesidade de vivenda nova, se contempla
a posibilidade de que todos os concellos podan prever unhas reservas de solo que non poderán ser superior a o 10% do parque de vivendas existente no solo urbano consolidado do
municipio, no momento da redacción do plan xeral.

SISTEMAS LOCAIS
USO DO
ÁMBITO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS

EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS

PRAZAS DE
APARCADOIRO

Reserva de solo ≥ 10

Reserva de solo

Reserva ≥ plantación

≥ 18 m2 de solo

m2 de solo /100m2edificables

≥ 1 praza de

ou conservación de 1

aparcadoiro

árbore /100m edificables

/100m edificables

2

de vehículos
Reserva de solo ≥
Residencial

10% da superficie

Hoteleiro

total do ámbito.

TIPO

ESPAZOS
LIBRES

ELEMENTO

SUPERFICIE

CÍCULO
INSCRIBIBLE

DIMENSIÓNS

LÍMITES

Superficie ≥ 500m2

Ø ≥ 20m

Largo ≥ 20m

ÁREAS
PEONÍS

Superficie ≥ 500m2

Ø ≥ 20m

Largo ≥ 15m

ÁREAS DE
XOGO

Superficie ≥ 200m2

Ø ≥ 12m

Largo ≥ 10m

---

XARDÍNS

Superficie ≥
1.000m2

Ø ≥ 30m

Largo ≥ 15m

---

PARQUES

Superficie ≥
25.000m2

Ø ≥ 100m

Largo ≥ 25m

Mínimo 1 parque / 25.000
habitantes previstos
polo plan xeral.

Superficie ≥ 500m2

---

Largo ≥ 10m
Longo ≥ 50m

---

PRAZAS

PASEOS
PEONÍS

Superficie total computable
para reserva de solo ≤ 25%
do sistema xeral e local de
espazos libres e zonas verdes

RESERVAS PARA O SISTEMA DE EQUIPAMENTOS (artigo 71)

Como mínimo

Establécense unha serie de usos para o sistema de equipamentos, que faciliten a súa identificación pero non obrigando en ningún caso ao planeamento a definir o uso do solo reservado para o dito sistema, podendo deixar este a súa definición a un momento posterior
á xestión do plan.

debe ser de
dominio público

Industrial
Terciario
distinto do
hosteleiro

Condicións dimensionais eXixibles aos espazos libres e ás zonas verdes

/100m2edificables

a cuarta parte

No S.U.N.C.
(no conxunto
do SUNC
do distrito)
e no Solo
URBANIZABLE
(en cada
sector)

condicións funcionais e dimensionais que deberán cumprir as dotacións públicas previstas,
especialmente as zonas verdes, procurando que os novos espazos libres das cidades acaden
unha calidade adecuada no relativo ao seu asollamento, dotación de árbores e accesibilidade por parte da poboación.

ARBORADO

Reserva de solo
2

Ademais de regularse as reservas de solo para os sistemas xerais e locais, se establecen as

ZONAS
VERDES

RESERVAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS. (artigo 69)

CANDO SE
EXIXE

RESERVAS PARA ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES (artigo 70)

A superficie que,

A superficie que,

Reserva de solo

O número de

xustificadamente,

xustificadamente,

≥ 1 praza de

árbores que,

se estableza no

se estableza no

aparcadoiro

xustificadamente,

planeamento de

planeamento de

de vehículos

se estableza no

desenvolvemento

desenvolvemento

/100m edificables

planeamento de

2

desenvolvemento
Como mínimo
a cuarta parte
debe ser de

EQUIPAMENTOS DE ÁMBITO FUNCIONAL SUPERIOR AO DO PXOM (artigo 72)
As instalacións ao servizo de ámbitos superiores ao ordenado polo planeamento, tales como
zonas de interese para a defensa e instalacións militares, parques de bombeiros, penitenciarías, centros hospitalarios, universidades... cualificaranse, sempre que sexan de uso e titularidade pública, como parte do sistema xeral de equipamentos, pero non se poderá considerar
a súa superficie a efectos de xustificar as reservas mínimas establecidas nos artigos 66 e 69.

dominio público

urbanismo responsable

8

9

urbanismo responsable

VIARIO NOS NOVOS DESENVOLVEMENTOS (artigo 74)
Reserva de vivenda protexida (% da edificabilidade residencial prevista polo plan xeral)
DimensiónS dos elementos do viario
ELEMENTO

DIMENSIÓNS MÍNIMAS

Viais para circulación
rodada en sectores
de solo urbanizable
e ámbitos de solo
urbano non consolidado
nos que sexan
necesarios procesos
de urbanización

Sectores e ámbitos de uso
residencial ou hoteleiro

10m

Sectores e ámbitos de uso industrial
ou terciario distinto do hoteleiro

12m

Viais peonís ou de
tráfico restrinxido

6m entre aliñacións

Beirarrúas

2m de largo

Carril para circulación
de vehículos

3,50m de largo.

Bandas para carril - bici

Bandas de sentido único: 1,60m de largo.
Bandas de dobre sentido: 2,20m de largo.

RESERVA EXIXIDA

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
As glorietas e cruces deseñaranse
garantindo o acceso de vehículos grandes
como son os correspondentes a emerxencia,
bombeiros e servizos municipais.

--Contados dende a aresta exterior do bordo.
--Incorporación de carril - bici nas vías
principais dos sectores de solo urbanizable.

DimensiónS dos aparcadoiros
LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Praza privada

No interior das parcelas.

---

Praza pública

Nos espazos
públicos

---

Anexas ao viario
En praias de
aparcadoiro

DIMENSIÓNS
---

- Superficie mínima

por praza: 20m2

En cordón: 2,20x4,50m

- Malla de arborado:

En batería ou espiña: 2,40x4,50my

1 árbore / 3 prazas de
aparcadoiros ou fracción.
No subsolo

Cumprirán unhas condicións mínimas similares ás esixidas nas
Normas de Habitabilidade de Galicia para os garaxes.

RESERVA DE VIVENDA PROTEXIDA (artigo 77)
A porcentaxe de reserva total do concello determinaraa anualmente o Instituto Galego da
Vivenda e Solo, con base nos inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da
Comunidade Autónoma de Galicia. A porcentaxe de reserva que recollan os plans xerais deberá axustarse, en canto á súa distribución por tipos de vivenda, ás porcentaxes que para
cada un deles figuren nese Rexistro.
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-

Solo urbanizable.

-

Solo urbano non consolidado regulado no artigo 17 b) 1, da Lei 2/2016, do solo de Galicia, e
artigo 26 b) 1 deste Regulamento.

10%

-

Solo urbano non consolidado regulado no artigo 17 b) 2, da Lei 2/2016, do solo de Galicia, e
artigo 26 b) 2 deste Regulamento.

Exento

-

Solo urbano non consolidado regulado no artigo 17 b) 3 da Lei 2/2016, do solo de Galicia, e
artigo 26 b) 3 deste Regulamento.

-

Concellos que conten con menos de 5.000 habitantes inscritos no Padrón municipal no
momento da aprobación inicial do plan xeral, cando este non conteña previsión para novos
desenvolvementos urbanísticos en solos clasificados como urbanos non consolidados e
urbanizables que na totalidade do municipio superen as 300 vivendas.

NORMAS DE CALIDADE AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA (artigo 78)
Definicións: remítese ás definicións de soto, semisoto, planta baixa, planta piso e rasante previstas no planeamento respectivo ou, no seu caso, ao anexo de definicións do regulamento.
Medición de alturas: O planeamento establecerá o criterio para a medición das alturas. As
alturas tomaranse na vertical do punto medio da liña de fachada e mediranse a partir da
cota de referencia, non podendo haber nos extremos de cada unha das fachadas variacións
superiores a 1 metro sobre a altura máxima permitida.

DOTACIÓN DE APARCADOIROS (artigo 75)

TITULARIDADE

30%

TIPO DE SOLO

Reserva uso comercial: nos ámbitos de solo urbano non consolidado e nos sectores de solo
urbanizable con uso residencial, os plans establecerán unha reserva mínima de edificabilidade
para uso comercial igual ou superior ao 1% da edificabilidade residencial.
Altura máxima das edificacións: nos solos urbanizables e nos solos urbanos non consolidados
nos que sexan necesarios procesos de urbanización, a altura das fachadas non poderá ser superior ao largo da vía ou espazo público ao que dean fronte.
Medianeiras: o planeamento procurará evitar as medianeiras vistas, promovendo sempre que
sexa posible, o remate das existentes e evitando a aparición doutras novas.

DIVISIÓN SOLO URBANO E URBANIZABLE (artigo 79)
Sectores de solo urbanizable: a súa delimitación realizarase tendo en conta as seguintes regras:
• Delimitaranse utilizando os límites dos sistemas xerais e os elementos naturais, garantindo unha adecuada inserción do sector dentro da estrutura urbanística do plan xeral e
resulte viable técnica e economicamente o cumprimento dos estándares urbanísticos.
• Sempre que sexa posible se incluirán parcelas completas para facilitar a xestión urbanística.
• Non se poderán delimitar cando presenten unha pendente media igual ou superior ao 50%.
• Non se poderán delimitar sectores de uso residencial que non sexan contiguos ao solo
urbano existente, ou a solos urbanizables residenciais en fase de urbanización.
Sector contiguo: cando exista unha relación física de continuidade que posibilite a integración
do sector na trama urbana existente, unha vez que se leve a cabo o seu desenvolvemento. No
caso de que exista un elemento natural ou de infraestrutura entre ambos xustificarase, para
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garantir a continuidade, que este non representa unha barreira que supoña o illamento do
novo sector respecto da estrutura urbana.

INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO (artigo 80)
Na parte que se desenvolve do Capítulo II ao Capítulo IX, o regulamento define e detalla cada
un dos instrumentos de planeamento urbanístico previstos na Lei do solo de Galicia, diferenciando entre os instrumentos que desenvolven a ordenación urbanística: o Plan básico autonómico, os plans xerais municipais e os plans básicos municipais, e os instrumentos de desenvolvemento daqueles.
Para cada un destes instrumentos o regulamento desenvolve as súas determinacións, establecidas con carácter xeral na Lei do solo, o contido da súa documentación, deixando o grao
de detalle da mesma para o seu posterior desenvolvemento a través das normas técnicas de
planeamento previstas na lei e no regulamento, e detalla a súa tramitación, nos aspectos que
requiran dalgunha aclaración.
A súa redacción deberá realizarse en coherencia coas Directrices de ordenación do territorio,
o Plan de ordenación do litoral e os demais instrumentos de ordenación do territorio que se
aproben ao abeiro da Lei de ordenación do territorio de Galicia.

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXIA. (artigo 81)
Distínguese dous tipos de procedementos aos que se someterán os instrumentos de
planeamento:
Avaliación ambiental estratéxica ordinaria:
• O Plan básico autonómico.
• Os plans xerais de ordenación municipal.
• Os plans que requiran unha avaliación por afectar de xeito apreciable espazos da
Rede Natura 2000, nos termos previstos na súa lexislación reguladora.
• Os comprendidos no apartado seguinte, cando así o decida o órgano ambiental no
informe ambiental estratéxico ou cando así o solicite o promotor.
• As modificacións dos instrumentos previstos neste apartado.
Avaliación ambiental estratéxica simplificada:
• As modificacións menores dos instrumentos de planeamento: cambios que non constitúen variacións fundamentais das estratexias, directrices e propostas ou da súa cronoloxía pero que producen diferenzas nos efectos previstos ou na zona de influencia.
• O planeamento de desenvolvemento
• Os demais plans que, establecendo un marco para a autorización no futuro de proxectos,
non encaixen nos supostos do punto anterior, tales como os plans básicos municipais.

SUSPENSIÓN DE LICENZAS (artigo 86)
Actuacións afectadas: análogamente á suspensión de licenzas facultativa, a suspensión
que deriva do acordo de aprobación inicial estará referida ás licenzas de parcelación, edificación e demolición.
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Actuacións excluídas: a suspensión poderá referirse a todas ou algunha das actividades citadas, e non afectará a: obras de mantemento, conservación e reforma, agás rehabilitación
integral ou aumento do volume edificado; licenzas de primeira ocupación; proxectos que cumpran simultaneamente o instrumento de planeamento en vigor e a revisión ou modificación do
mesmo; actos suxeitos ao trámite de comunicación previa, sempre e cando se trate de obras
ou actos para a implantación de usos ou actividades autorizados polo novo planeamento.
Resumo executivo: o documento no que se recolla a suspensión incorporará un resumo executivo, que deberá expresar: no caso de que haxa ordenación proxectada, delimitación dos
ámbitos nos que esta altera a vixente, cun plano da súa situación, e determinación do alcance
da dita alteración; no seu caso, os ámbitos nos que se suspenda o outorgamento de licenzas, e
a duración da dita suspensión; o alcance das licenzas que suspende, de acordo co establecido
no número 3 do artigo analizado.
Extinguida a suspensión non poderán acordarse novas suspensións por idéntica finalidade,
no prazo de catro anos.
Interrupción outorgamento licenzas: acordada a suspensión de licenzas, o órgano municipal
competente ordenará a interrupción do procedemento de outorgamento de licenzas e a notificación da mesma a aqueles que tiveran presentadas solicitudes de licenza con anterioridade
á data da adopción do acordo de suspensión ou de aprobación inicial do plan.

PLAN BÁSICO AUTONÓMICO (artigos 90 a 102)
Obxecto: (artigo 90) delimitar no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia as afeccións
derivadas da lexislación sectorial e identificar os asentamentos de poboación existentes, establecendo unha regulación de carácter xeral dos usos do solo e da edificación, de acordo coas
súas determinacións.
Alcance: Será de aplicación aos concellos que carezan de plan xeral de ordenación municipal
e terá carácter complementario do planeamento municipal, suplindo as posibles indeterminacións e lagoas do planeamento municipal vixente. Substituirá ás Normas Complementarias e
Subsidiarias de Planeamento Provinciais, aprobadas segundo a Orde do 14 de maio de 1991,
que ata a aprobación definitiva do Plan básico autonómico, manterán a súa vixencia.
Determinacións (artigos 91 a 94):
• Relación cos instrumentos de ordenación do territorio (artigo 91): recollerá as distintas
áreas definidas nas Directrices de ordenación do territorio, no Plan de ordenación do
litoral e nos demais instrumentos de ordenación do territorio.
• Determinación das afeccións derivadas das lexislacións sectoriais sobre o territorio
(artigo 92): recollerá todos os ámbitos de afección que sobre o territorio estableza a normativa sectorial de aplicación con incidencia no planeamento, tendo en consideración
as afeccións que se deriven da normativa sectorial en materia de augas, costas, espazos
naturais, montes, portos, aeroportos, ferrocarrís, estradas, da política enerxética, das telecomunicacións, de conservación da natureza, da paisaxe, do patrimonio e de todas
aquelas que podan ter incidencia sobre o territorio.
Respecto das afeccións derivadas da normativa sectorial en materia de patrimonio cultural e natural, deberá identificar os elementos e ámbitos obxecto de protección contidos en catálogos e inventarios oficiais; deberá identificar todos os bens inmobles do
patrimonio cultural, tanto os inscritos no Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia
como no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, e os seus contornos de protección e
zonas de amortecemento, de ser o caso.
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• Identificación dos asentamentos de poboación existentes (artigo 93): identificará todos os asentamentos de poboación existentes, singularizados, identificables e diferenciados administrativamente nos censos e padróns oficiais, e que teñan un topónimo
recoñecido no nomenclátor oficial, con independencia do seu carácter urbano ou de
núcleo rural.
Será a base para a delimitación e categorización dos núcleos rurais e dos terreos que
sexan clasificados como solo urbano consolidado polos plans básicos municipais. E incorporará directamente a identificación dos asentamentos xa delimitados polos instrumentos de planeamento vixentes no momento da súa redacción.
• Regulación dos usos do solo e da edificación (artigo 94): establecerá unha serie de
ordenanzas tipo, que serán incorporadas aos plans básicos municipais en función
das características da cada concello e das clases e categorías de solo que nel se delimiten. Poderán ser utilizadas como base ou referencia na elaboración dos plans
xerais de ordenación municipal.
Actualización dinámica: os cambios derivados de modificacións das afeccións sectoriais e da
aprobación dos instrumentos de ordenación do territorio vincularán ao Plan Básico Autonómico, que terá que adaptarse a eles. A tal efecto, a consellería competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo promoverá a actualización da súa cartografía en consonancia
cos cambios operados.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (artigos 103 a 145)
Dentro da documentación do plan xeral desenvólvese o contido do estudo da mobilidade, e do
informe de sostibilidade económica, introducidos pola Lei do solo de Galicia. Introdúcese o informe xustificativo do cumprimento da normativa sectorial que recolle, nun único documento,
a xustificación de toda a normativa de carácter sectorial que afecte ao termo municipal obxecto
de planeamento, facilitando o seu control.

PLANS BÁSICOS MUNICIPAIS (artigos 148 a 156)
Obxecto: son os instrumentos de planeamento urbanístico dun termo municipal completo,
que se redactarán en desenvolvemento do Plan básico autonómico para os concellos de menos de 5.000 habitantes que non conten cun instrumento de planeamento xeral.
Determinacións (artigo 149):
• Delimitación e categorización dos núcleos rurais existentes e identificados no Plan básico autonómico. Categorizarán os solos de núcleo rural que delimite segundo se correspondan coa categoría de tradicional ou común, de acordo co seu grao de consolidación
e características.
• Delimitación dos terreos que reúnen as condicións para ser clasificados como solo
urbano consolidado.
• Delimitación e categorización do solo rústico especialmente protexido, coas subcategorías que correspondan, aqueles ámbitos merecedores de protección por afección dunha
normativa sectorial específica ou dun instrumento de ordenación do territorio, segundo
se recolla no Plan básico autonómico para o ámbito do termo municipal.
O resto do solo, o que o plan básico municipal non clasifique e categorice como rústico
de especial protección, solo urbano consolidado ou solo de núcleo rural, clasificarase e
categorizarase como solo rústico de protección ordinaria.
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• Trazado da rede viaria pública existente e sinalización de aliñacións precisando, en
todo caso, o largo das vías, e sinalando as súas aliñacións para o solo urbano consolidado
e o solo de núcleo rural que delimite. En ningún caso poderá contemplar a apertura de
novas vías.
• As ordenanzas de edificación e uso do solo contidas no Plan básico autonómico que
sexan aplicables.

DELIMITACIÓNS DE SOLO DE NÚCLEO RURAL (artigos 189 a 191)
Obxecto e natureza: os expedientes de delimitacións de núcleos rurais que se contemplaban
na disposición adicional segunda da LOUG, adquiren coa Lei do solo carácter de instrumento de
planeamento urbanístico, que mesmo deberá ser obxecto de avaliación ambiental estratéxica.
Categorización: nos núcleos que se delimiten deberá especificarse a categorización do mesmo
como núcleo rural tradicional ou común, xustificando que se cumpre o grao de consolidación
de acordo co establecido no regulamento, así como as condicións establecidas para a súa identificación e delimitación.
Modificacións do planeamento: nos municipios con planeamento xeral aprobado, aquelas
modificacións que teñan por obxecto a delimitación de solo de núcleo rural, se tramitarán co
contido e seguindo o procedemento previsto para as delimitacións de núcleos.

ESTUDIOS DE DETALLE (artigos 192 a 194)
Poderán redactarse en desenvolvemento dos plans xerais, plans parciais e plans especiais, cos
seguintes obxectivos:
• Completar ou reaxustar as aliñacións e as rasantes.
• Ordenar os volumes edificables.
• Concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións complementarias do
planeamento.

OS CATÁLOGOS (artigos 195 a 198)
Obxecto: identificar os elementos que, polas súas singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueolóxicos, etnográficos ou paisaxísticos, se
considere conveniente conservar, mellorar ou recuperar. Os instrumentos de planeamento
conterán obrigatoriamente un catálogo no que se prevexan as medidas necesarias para a protección, conservación, recuperación e aproveitamento social e cultural.
Determinacións: O tratamento que se dispense aos bens e espazos incluídos nos catálogos
urbanísticos será acorde coa normativa sectorial específica cando estes estean suxeitos a medidas ditadas ao amparo daquela. O catálogo incorporará directamente os bens inscritos no
Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia e no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia,
así como a delimitación dos seus contornos de protección e das súas zonas de amortecemento, de ser o caso. Asemade, identificará e sinalará o contorno de protección dos demais bens
catalogados, tendo en conta os criterios que estableza a normativa sectorial de aplicación.
O catálogo determinará, para cada elemento catalogado, o nivel de protección e as actuacións autorizables segundo o mesmo, de acordo co establecido na correspondente normativa sectorial.
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Alcance: serán vinculantes para o planeamento, que non poderá alterar a condición dos bens,
espazos ou elementos nel incluídos. No caso de contradición entre as determinacións do catálogo urbanístico e as do planeamento, prevalecerán as do catálogo. A aprobación inicial dos catálogos urbanísticos determinará, en relación aos bens e demais elementos que sexan obxecto
de catalogación, a necesidade de sometemento ao correspondente informe do órgano sectorial competente na materia, para a concesión de títulos habilitantes de obras e usos nos elementos catalogados e nos seus contornos de protección e zonas de amortecemento.

EDIFICIOS FÓRA DE ORDENACIÓN (artigo 204)
A Lei do solo circunscribe o réxime de fóra de ordenación aos edificios, construcións e instalacións erixidos con anterioridade á aprobación definitiva do planeamento urbanístico que resulten incompatibles coas súas determinacións por estaren afectados por viais, zonas verdes,
espazos libres, dotacións e equipamentos públicos, quedarán incursas no réxime de fóra de
ordenación.
Nestas construcións só poderán realizarse obras de conservación e as necesarias para o mantemento do uso preexistente, debendo renunciar expresamente os propietarios ao incremento do valor expropiatorio.
O planeamento urbanístico determinará o réxime ao que deban someterse as edificacións,
construcións e instalacións preexistentes á súa aprobación definitiva que non sexan plenamente compatibles coas súas determinacións, pero que non estean incursas na situación de
fóra de ordenación, conforme ao sinalado no punto anterior, e poderanse realizar, como mínimo, as obras sinaladas no punto anterior.
Tamén será de aplicación o réxime de fóra de ordenación aos edificios, construcións e instalacións existentes en solo urbano non consolidado, en áreas de solo de núcleo rural nas que se
prevexan actuacións de carácter integral, no solo urbanizable e nos terreos afectados a sistemas
xerais, mentres non estea aprobada definitivamente a ordenación detallada de ditos ámbitos.
A renuncia ao incremento do valor expropiatorio non afectará ás obras que sexa obrigatorio realizar para manter o inmoble en axeitadas condicións de conservación, de acordo co
correspondente informe de avaliación do edificio, cando este sexa obrigatorio segundo a
normativa vixente.

REXISTRO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO DE GALICIA (artigos 208 a 215)
Os documentos de planeamento deben estar á disposición da cidadanía a través de medios
telemáticos, correspondendo aos concellos a obriga de garantir a súa difusión. O Rexistro de
Planeamento Urbanístico de Galicia, rexistro público de carácter administrativo que depende
da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, ten por obxecto garantir a transparencia e a publicidade no exercicio da función pública urbanística, mediante a inscrición dos
acordos de aprobación definitiva así como dos acordos de modificación dos instrumentos de
planeamento urbanístico; e calquera resolución posterior, administrativa ou xudicial, que afecte ao seu contido.
Poderá acceder ao rexistro de planeamento calquera persoa ou entidade, pública ou privada,
interesada no coñecemento dos correspondentes datos, emitíndose a certificación correspondente, autorizada polo funcionario ou funcionaria habilitado ao efecto.
A inscrición no Rexistro será obrigatoria e se producirá de oficio, pola propia consellaría respecto daqueles instrumentos de planeamento que aprobe definitivamente e a instancia do
concello respectivo, respecto dos instrumentos de planeamento cuxa aprobación definitiva lles
corresponda.
O acceso ao Rexistro efectúase a través dunha base de datos informatizada, a modo de inventario, na que se recolle a información alfanumérica básica de cada expediente, así como a
data de cualificación xurídica rexistral e da práctica do asento, á que se pode acceder por unha
dobre vía:
• A través da seguinte dirección web: http://rexistroplaneamento.xunta.gal/
• A través do seguinte banner, desde a url: http://cmaot.xunta.gal/territorio-e-urbanismo

PUBLICIDADE DOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO (artigo 206)
Transparencia: nunha aposta decidida pola transparencia, o regulamento contempla a necesidade de que os instrumentos de planeamento deben estar a disposición da cidadanía a través de
medios telemáticos, correspondendo aos concellos a obriga de garantir a difusión dos mesmos.
Recoñécese o dereito dos cidadáns a participar efectivamente nos procedementos de elaboración e aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico nos períodos de información pública.
Dilixencia: en toda a documentación suxeita ao trámite de información pública debe constar a
dilixencia do Secretario municipal ou, no seu caso, persoal funcionario autorizado polo órgano
competente, que acredite que dita documentación se axusta ao trámite que corresponde.
Cumprimento do trámite: o cumprimento do trámite de información pública e o resultado da
exposición deberá acreditarse no expediente por persoal funcionario autorizado con indicación do número de alegacións, identificación das mesmas e data da súa presentación oficial.
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FINALIDADE (artigo 218)
A execución do planeamento debe garantir a distribución equitativa dos beneficios e cargas
entre os afectados, así como o cumprimento dos deberes de cesión e urbanización.

COMPETENCIA (Artigo 219)

título IV

EXECUCIÓN DO
PLANEAMENTO
URBANÍSTICO
(artigos 218 a 328)

A execución do planeamento urbanístico correspóndelles aos municipios. Os particulares
tamén poderán participar a través dos procedementos previstos na Lei do solo.

EXECUCIÓN DO PLANEAMENTO EN FUNCIÓN DA CLASE DE SOLO (Artigo 222)
Solo urbano non consolidado, áreas de núcleo rural nas que se prevexan actuacións de carácter integral e no solo urbanizable: esixirase a aprobación definitiva dos correspondentes
proxectos de equidistribución ou expropiación e urbanización.
Solo urbano consolidado e de núcleo rural non sometido a actuacións integrais: non procede
a aprobación de ningún proxecto de equidistribución.

PROXECTOS DE URBANIZACIÓN (Artigos 223 A 227)
Obxecto: son proxectos de obras que teñen por finalidade executar os servizos e as dotacións
establecidos no planeamento, regulándose tanto disposicións xerais relativas aos mesmos, a
súa relación co planeamento urbanístico, o seu contido e o procedemento de aprobación.
Relación co planeamento (artigo 224): en ningún caso poderán conter determinacións sobre
ordenación, réxime do solo ou da edificación e deberán axustarse ás determinacións establecidas nas normas de urbanización contidas no planeamento.
Contido (artigo 225): conterán as determinacións necesarias para dar cumprimento ás normativas técnicas sectoriais e de accesibilidade universal, debendo adecuarse a criterios de calidade, sustentabilidade económica e ambiental e eficiencia enerxética.
Alcance: deberán resolver o enlace dos servizos urbanísticos cos sistemas xerais e acreditar
que teñen capacidade suficiente para atendelos, prevendo as infraestruturas de conexión coas
redes xerais de servizos, e as de ampliación e reforzamento das existentes fora da actuación,
que resultasen precisas.
Procedemento de aprobación (Artigo 226)
• Solicitude de informes ás empresas subministradoras e distribuidoras dos servizos polo
promotor do proxecto, que deberá emitirse no prazo de un mes.
• Aprobación inicial polo órgano municipal competente.
• Información pública: prazo mínimo dun mes mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da provincia e nun dos xornais de maior difusión na provincia e notificación
individual aos propietarios afectados.
• O concello deberá solicitar os informes e autorizacións sectoriais preceptivas.
• Aprobación definitiva: prazo máximo de tres meses desde a conclusión do trámite de
información pública. Transcorrido este prazo sen resolución expresa, o proxecto de urbanización entenderase aprobado por silencio, sempre que se obtiveran as autorizacións
e informes sectoriais preceptivos ou se acredite, no seu caso, que transcorreu o prazo
legal para a súa expedición.
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Proxectos de obras ordinarias: tramitaranse e aprobaranse segundo o procedemento establecido para os proxectos de obras suxeitos a título habilitante municipal.

PROXECTOS DE OBRAS ORDINARIAS PREVIOS AO PROXECTO DE URBANIZACIÓN
EN PARCELAS DOTACIONAIS PÚBLICAS (artigo 227)
Obxecto: Unha das novidades introducidas en materia de xestión é a posibilidade de que no
solo urbano non consolidado, urbanizable e de núcleo rural suxeito a actuacións integrais, excepcionalmente e coa debida xustificación do concello podan aprobarse, antes da aprobación
definitiva do proxecto de urbanización do ámbito, proxectos de obras ordinarias que abrangan parte do ámbito global do proxecto de urbanización e que teñan por obxecto a urbanización de parcelas dotacionais públicas.
Deberán cumprirse as seguintes regras:

Recepción das obras de urbanización (artigo 231)
• A recepción polo concello das obras de urbanización en execución do planeamento rexerase polo disposto na lexislación de contratos do sector público cando a súa execución
corresponda á Administración.
• Nos sistemas de concerto e compensación, no caso de que a Administración non resolva
expresamente sobre a recepción das obras no prazo de tres meses desde que se inste a
mesma, entenderanse recibidas.
• As recepcións expresas deberán formalizarse nun acta de cesión das obras de urbanización.
• A recepción das obras de urbanización terá como ámbito a urbanización total contida
no proxecto de obras ordinarias ou de urbanización. Excepcional e xustificadamente a
recepción poderá referirse a áreas inferiores, sempre que as mesmas constitúan unidades funcionais directamente utilizables e non se produza menoscabo no resto da superficie do polígono pendente de recepción.

• O proxecto de obras ordinarias incorporarase ao proxecto de urbanización do ámbito.
• O ámbito ou ámbitos aos que poida afectar o proxecto de obras constituirán áreas funcionais directamente utilizables, sen menoscabo das condicións urbanísticas do resto
das áreas.
• Nos sistemas de actuación indirectos, cumpriranse ademais unhas condicións específicas.

OBRAS DE URBANIZACIÓN (artigos 228 a 231)
Execución (artigo 229)
• A execución da totalidade das obras de urbanización do polígono é responsabilidade do
promotor, sen prexuízo de que os gastos de urbanización correspondan aos propietarios.
• O acto de inicio das obras de urbanización debe reflectirse nun acta de comprobación de
replanteo que subscribirán o seu promotor, a empresa contratista e a dirección facultativa.
• Nos sistemas de actuación indirectos debe notificarse tal acto con antelación suficiente
ao concello coa finalidade de que, se o considera, poida estar presente no mesmo.
• Corresponde á administración urbanística actuante a facultade e obriga de vixiar a execución das obras de urbanización.
Garantía das obras de urbanización (artigo 230): o promotor deberá presentar ante o municipio a garantía do exacto cumprimento dos deberes de execución do plan, por importe do 10%
do orzamento de execución material do proxecto, constituída mediante calquera dos mecanismos previstos na lexislación de contratos das administracións públicas. Non será devolta ou
cancelada ata que, producida a recepción das obras, transcorra un ano de garantía das obras.
Durante o prazo de garantía o promotor do sistema de actuación responderá de cantos defectos e vicios de construción sexan apreciados, debendo reparalos.

CONSERVACIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN (artigo 232 e 233)
Competencia: a conservación da urbanización corresponderá ao concello, iniciándose a obriga coa recepción das obras. Ata entón o deber de conservación corresponderá ao promotor.
Entidade de conservación obrigatoria: o pleno da corporación, por petición dos propietarios
de, polo menos, o 50 % da superficie do ámbito, poderá acordar a constitución obrigatoria
dunha entidade urbanística de conservación que se faga cargo da conservación da urbanización daquel. O acordo plenario determinará o prazo no que a conservación da urbanización
corresponderá á entidade urbanística.
Obras de urbanización de titularidade privada: serán conservadas e mantidas polos seus
propietarios.

ÁREAS DE REPARTO (artigos 234 e 235)
Regras para a delimitación (artigo 235): o PXOM garantirá que non existan diferenzas porcentuais de aproveitamento xeral superiores ao 20% entre as distintas áreas de repartición que
delimite, tendo en conta as dotacións previstas ou adscritas para as mesmas.
O aproveitamento xeral de cada área de repartición calcularase dividindo o aproveitamento
lucrativo total, incluíndo o dotacional privado correspondente a ela, de ser o caso, pola superficie total da área incluídos os terreos dos sistemas xerais adscritos á mesma, excluídos
os terreos afectos a dotacións públicas que non fosen obtidos por expropiación anticipada
en execución do plan, xa existentes no momento de aprobación daquel, e cuxa superficie se
manteña.
Cando o plan xeral adscriba un sistema xeral a unha determinada área de repartición, poderá facelo adscribindo o sistema xeral completo a unha única área ou ben, a varias áreas; neste
caso, deberán delimitarse as superficies que se adscriben a cada área, de xeito que resulte
posible a súa execución.
O plan xeral fixará a localización, delimitación, superficie e demais características e condicións do devandito sistema xeral a fin de posibilitar a súa obtención e execución.
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APROVEITAMENTO TIPO (artigo 236)

REGRAS XERAIS PARA A EQUIDISTRIBUCIÓN (artigos 244 a 282)

Os coeficientes de ponderación serán fixados en atención aos respectivos valores de mercado.

Obxecto: distribuír xustamente as cargas e os beneficios da ordenación urbanística; regularizar a configuración dos predios; situar o seu aproveitamento en zonas aptas para a edificación
de acordo co planeamento e localizar sobre parcelas determinadas o aproveitamento que lle
corresponda ao municipio.

Cando nunha área de repartición formada por un único sector ou ámbito de solo urbano
non consolidado existan varios polígonos de xestión, a modificación do aproveitamento tipo
só poderá facerse nunha única ocasión, sendo necesario que na mesma se garanta a adaptación do valor dos coeficientes de ponderación dos usos e tipoloxías aos valores reais e á medición exacta das parcelas e dotacións no polígono obxecto da equidistribución e no resto de
polígonos da área de repartición nos que aínda non se aprobou definitivamente o instrumento
de equidistribución.
En ningún caso a alteración do aproveitamento tipo xerará dereito indemnizatorio algún.

POLÍGONOS DE EXECUCIÓN (artigos 237 A 243)
Os polígonos configúranse como os ámbitos territoriais que comportan a execución integral do planeamento e serán delimitados polo plan que conteña a ordenación detallada, de
forma que permitan o cumprimento conxunto dos deberes de xusta distribución de cargas e
beneficios, de cesión e de urbanización na totalidade da súa superficie.
A súa delimitación implicará a concreción dos sistemas xerais, ou fracción dos mesmos, existentes na área de repartición, que se adscriban a cada un dos polígonos.
En todo caso, da delimitación poligonal resultarán pezas que permitan unha execución autónoma e tecnicamente congruente.
Reaxuste da delimitación dos polígonos (241 a 243) A delimitación dos polígonos definidos
polo planeamento poderá ser reaxustada, de oficio ou por instancia de parte, sen alterar en
ningún caso a ordenación urbanística establecida polo planeamento nin modificar a área de
repartición na que se inxire, mediante a aprobación dun proxecto de delimitación poligonal.
Lexitimidade para a formulación do proxecto de delimitación poligonal (artigo 242)
• Sistema de cooperación: a administración actuante ou os propietarios que reúnan o 25
% da superficie do polígono contido no planeamento aprobado e tamén na delimitación
que se propón.
• Sistema de concerto: o promotor do sistema, o cal disporá da titularidade do 100 % da
superficie do polígono contido no planeamento aprobado e tamén na delimitación que
se propón.
• Sistema de compensación: a xunta de compensación ou, se non estivese constituída, os
propietarios que reúnan o 50 % da superficie do polígono contido no planeamento aprobado e tamén na delimitación que se propón.
Procedemento de aprobación do proxecto de delimitación poligonal (artigo 243)
• Aprobación inicial polo órgano municipal competente.
• Información pública (prazo mínimo dun mes) a través da publicación no Boletín Oficial
da provincia e nun dos xornais de maior difusión da provincia, con notificación individualizada aos interesados.
• Aprobación definitiva no prazo máximo de tres meses desde a conclusión do trámite
de información pública. Transcorrido este prazo sen resolución expresa, o proxecto de
delimitación poligonal entenderase aprobado por silencio.
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Calquera das finalidades que definen a equidistribución a xustifica por si soa, aínda que non
concorran as outras.
Lexitimidade e competencia para formular o proxecto de equidistribución (artigo 242): o proxecto deberá estar subscrito por avogado e arquitecto ou enxeñeiro de camiños, canles e portos.
• Sistema de cooperación: o proxecto de equidistribución será formulado de oficio polo
municipio ou polos propietarios que representen, como mínimo, o 25 % da superficie
do polígono.
• Sistema de concerto: o proxecto será formulado polo promotor do sistema.
• Sistema de compensación: o proxecto será formulado polos propietarios que reúnan
máis do 50 % da superficie do ámbito ou pola xunta de compensación se a mesma estivese constituída.
Contido do proxecto de equidistribución (artigo 249): concretarase nun proxecto, que deberá
constar dos seguintes documentos:
• Memoria (artigo 250)
• Descrición das parcelas de orixe (artigo 251)
• Valoración de dereitos, edificacións, plantacións, obras e instalacións existentes (artigo 252)
• Descrición das parcelas de resultado de carácter patrimonial (artigo 253)
• Correspondencia (artigo 254)
• Descrición das parcelas dotacionais públicas de cesión obrigatoria (artigo 255)
• Gastos da actuación (artigo 255)
• Conta de liquidación provisional (artigo 257)
• Planos (artigo 258)
• Documentación complementaria (artigo 259)
Criterios xerais do instrumento de equidistribución. Ademais dos contemplados na Lei do solo:
• Promoverase o agrupamento dos aproveitamentos urbanísticos dos propietarios, evitando a súa dispersión en distintas parcelas de resultado.
• O acordo aprobatorio da equidistribución poderá extinguir, total ou parcialmente, os
condominios existentes sobre as parcelas achegadas, salvo oposición expresa de todos
os afectados. A tal fin, o proxecto propoñerá as adxudicacións en parcela independente
dos dereitos correspondentes ás cotas indivisas de cada copropietario.
Terreos edificados de acordo co planeamento (artigo 261)
• Non serán obxecto de nova adxudicación, conservándose as propiedades primitivas,
sen prexuízo, cando for necesario, da regularización de lindes e das compensacións económicas que procedan.
• No caso de parcelas parcialmente edificadas, a regra anterior só será aplicable á parte da
parcela que estea edificada, podendo segregarse a superficie libre.
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• En calquera caso os titulares que conserven as súas propiedades primitivas terán a consideración de propietarios e adxudicatarios para todos os efectos.
• As construcións que non fosen respectadas polo plan serán obxecto de taxación, procedéndose ao seu desaloxo e demolición.
Excesos e defectos de adxudicación (artigo 262): non poderán ser superiores ao 15 % dos dereitos dos adxudicatarios, agás que elo veña imposto polas exixencias da edificación existente
e a conservar; terán un carácter excepcional e motivado.
Procedemento de aprobación (artigos 265 a 273)
Competencia:
• Sistema de cooperación: o concello e os propietarios que reúnan o 25 % da superficie
do ámbito. A competencia para tramitar o proxecto e aprobalo inicial e definitivamente
correspóndelle en exclusiva ao concello.
• Sistemas de actuación indirectos: a competencia para iniciar o procedemento e aprobar
inicialmente o proxecto de equidistribución atribúese aos propios promotores do mesmo, sendo o concello o competente para resolvelo definitivamente.
Simultaneidade: se o plan xeral non establecese a ordenación detallada do ámbito, poderán
tramitarse en expedientes separados o plan de desenvolvemento e o proxecto de equidistribución, pero a aprobación definitiva deste último estará condicionada á aprobación definitiva
previa do plan de desenvolvemento.
No sistema de compensación, ademais do indicado, a aprobación definitiva do proxecto de
equidistribución ou compensación estará condicionada ao seguinte:
• Aprobación previa e definitiva do proxecto de estatutos e de bases de actuación.
• Constitución da xunta de compensación.
• Expropiación ou ocupación con carácter definitivo das parcelas de todos os propietarios
non incorporados voluntariamente á xunta de compensación.
Efectos da aprobación (artigo 274)
Cando se opere a subrogación real, as titularidades existentes sobre as antigas parcelas quedarán referidas, sen solución de continuidade, ás correlativas parcelas resultantes adxudicadas, no seu mesmo estado e condicións, sen prexuízo da extinción dos dereitos e cargas que
resulten incompatibles co planeamento. Cando non haxa unha exacta correspondencia entre
as parcelas adxudicadas e as antigas, o acordo constituirá un título de adquisición orixinaria a
favor dos adxudicatarios e estes recibirán a plena propiedade daquelas, libre de toda carga que
non se derive do propio acordo.
A aprobación definitiva do instrumento de equidistribución habilita a Administración para proceder á ocupación dos terreos e bens que, pola súa cualificación urbanística, deban ser obxecto
de cesión obrigatoria e gratuíta e daqueloutros incluídos no ámbito que resulten necesarios
para a execución material das obras de urbanización. (artigo 107.2 LSG)
Nos sistemas de actuación indirectos, a referida habilitación esténdese tamén ao seu promotor
ata o momento da recepción das obras de urbanización.
Efectos económicos (artigo 275)
Cando as circunstancias o aconsellen, o promotor do sistema da actuación poderá acordar os
aprazamentos ou fracionamentos de pago que estime procedentes, sempre que non o impidan outras normas xerais ou imperativas. O acordo fixará o prazo de pago, o tipo de interese
aplicable e as garantías que deban constituírse.
As partidas que comprenda a conta de liquidación para cada interesado quedarán compensa-
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das cando foran de distinto signo, sendo exixibles unicamente os saldos resultantes.
Con todo, resultará necesario acreditar o pago das indemnizacións polos dereitos, edificacións, plantacións, obras e instalacións existentes e incompatibles co planeamento e polos
defectos de adxudicación de aproveitamento urbanístico, conforme ás regras contempladas
no regulamento.
Procedemento de aprobación:
• Será formulada polo promotor do sistema, con indicación das causas que a fan necesaria.
• Sistema de cooperación: será obxecto de aprobación inicial polo concello, información
pública por un mes (notificación a todos os propietarios e interesados e publicada no
BOP) e aprobación definitiva tamén polo concello.
• Sistema de concerto: unicamente será necesario que o seu promotor notifique ao concello a conta de liquidación definitiva e un certificado comprensivo da súa aprobación
pola totalidade dos propietarios.
• Sistema de compensación: será aprobada inicialmente pola xunta de compensación,
quen deberá remitila debidamente dilixenciada á administración actuante xunto cun certificado comprensivo do acordo aprobatorio da mesma expedido pola persoa que ocupe
a secretaría da xunta. Recibida dita documentación no concello, someterase ao trámite
de información pública por un mes mediante notificación a todos os propietarios e interesados afectados e publicación no BOP. Aprobación definitiva polo concello.

OPERACIÓNS DE REORGANIZACIÓN DA PROPIEDADE EN SOLO URBANO CONSOLIDADO OU EN SOLO DE NÚCLEO RURAL (artigos 280 a 282)
• A normalización efectuará as operacións de reorganización da propiedade que resultasen precisas a fin de definir, de conformidade co plan, os novos lindeiros das parcelas
afectadas. Inclúense as operacións de supresión ou creación de novas parcelas incluídas
no ámbito da normalización.
• A normalización poderá facerse por mazás completas, parte delas ou ámbitos equivalentes, podendo afectar ás edificacións existentes.
• Competerá ao concello e poderá estar xa contida no planeamento que conteña a ordenación detallada ou efectuarse no propio proxecto de normalización de predios.

SISTEMAS DE ACTUACIÓN (artigos 283 a 314)
Procedemento de modificación do sistema de actuación alleo ao planeamento (artigo 285):
Ademais das facultades atribuídas aos instrumentos de planeamento que conteñan a ordenación detallada para modificar o sistema de actuación, dita modificación poderá tamén producirse de oficio ou por instancia dos particulares interesados.
A solicitude do cambio de sistema de actuación directo a indirecto deberá estar formulada:
• De pretenderse un sistema de concerto, polo promotor do sistema previa acreditación
da titularidade da totalidade da superficie do polígono e dos sistemas xerais afectos.
• De pretenderse un sistema de compensación, polos propietarios que reúnan e acrediten
cando menos a titularidade do 50 % da superficie do polígono e dos sistemas xerais afectos.
O cambio de sistema de actuación indirecto a directo aplicarase nos supostos indicados no
regulamento e cando se incumpran os prazos para o cumprimento de deberes urbanísticos.
O cambio de sistema non se materializará se os afectados ofrecen no período de información
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pública garantías bastantes dos deberes e trámites de urbanización pendentes e as formalizan
conxuntamente no prazo e termos que acorde o concello.
Procedemento: o órgano municipal aprobará inicialmente o cambio de sistema de actuación
e someterá o expediente a información pública por un mes mediante anuncio no BOP e notificación individualizada aos propietarios afectados. Finalizado este trámite, o concello aprobará
definitivamente a modificación.

OBTENCIÓN DE TERREOS DE SISTEMAS XERAIS E LOCAIS (artigos 315 a 321)
Permuta forzosa (artigo 316): a permuta forzosa requirirá, para a súa formalización, a expedición dun documento administrativo subscrito pola administración actuante e o propietario
afectado, no que se inclúa a descrición dos terreos permutados, a valoración dos aproveitamentos e, se é o caso, a indemnización complementaria e o momento do seu aboamento, que
non poderá ser superior ao prazo dun mes.
Proxecto da ocupación directa (artigo 318): a ocupación directa esixe a aprobación dun proxecto. En ningún caso poderán ocuparse os terreos sen que previa ou simultaneamente o órgano
actuante expida certificación administrativa da ocupación, co contido exixido pola lexislación
hipotecaria, e que deberá ser subscrita pola administración actuante e o propietario afectado.
A subscrición da certificación administrativa producirá a transmisión da titularidade das parcelas ocupadas a favor da administración urbanística actuante e a correspondente reserva de
aproveitamento a favor da persoa titular ou titulares das mesmas. A certificación inscribirase
nos termos contidos na lexislación hipotecaria.

ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS (artigos 322 a 328)
As entidades urbanísticas de conservación son entidades de dereito público que poden constituírse mediante a transformación doutra entidade urbanística colaboradora preexistente ou
ser de nova creación para os fins específicos de conservación:
• As asociacións administrativas de propietarios no sistema de cooperación.
• As entidades urbanísticas de xestión no sistema de concerto.
• As xuntas de compensación.
• As entidades urbanísticas de conservación.
Complétase a regulación das entidades urbanísticas colaboradoras detallándose as súas regras de constitución (artigo 324), a subrogación dos dereitos e obrigas que implica a transmisión da titularidade que determine a pertenza ás mesmas (artigo 325), a responsabilidade
e obrigas dos seus membros (artigo 326), o réxime de adopción e impugnación de acordos
(artigo 327) así como a súa disolución e liquidación (artigo 328).
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título V

PATRIMONIOS
PÚBLICOS DO SOLO
(artigos 329 a 331)

Destino do patrimonio público do solo (Artigo 331)
O alleamento ou a permuta de terreos destinados a vivendas dalgún tipo de protección
pública farase por concurso público con procedemento aberto. Nestes casos, non poderán
ser adxudicados, nin na dita transmisión nin nas sucesivas, por un prezo superior ao valor
máximo de repercusión do solo sobre o tipo de vivenda da que se trate, conforme a súa
lexislación reguladora. No expediente administrativo e no acto ou contrato de alleamento
farase constar esta limitación.

título VI

INTERVENCIÓN NA
EDIFICACIÓN E
USO DO SOLO
E DISCIPLINA
URBANÍSTICA
(artigos 332 a 397)
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FOMENTO DA EDIFICACIÓN, CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN (artigo 218)
Regúlase o réxime de edificación forzosa e do deber de conservación. Remárcase o deber dos
propietarios de rematar as edificacións para cuxa execución obtiveron a preceptiva licenza,
englobándose dentro do deber xenérico de edificar os soares.
Deberes de uso, conservación e rehabilitación (artigo 332). Entre estes deberes están o de
realizar obras adicionais por motivos turísticos ou culturais ou para a mellora da calidade e
sustentabilidade do medio urbano. Estas obras poderán consistir na renovación ou reforma de
fachadas ou espazos visibles desde a vía pública, debendo fixar a Administración, de maneira
motivada, o nivel de calidade que deba ser alcanzado para cada unha delas.

ORDES DE EXECUCIÓN (artigo 333 a 336)
Para garantir o cumprimento dos deberes de uso, conservación e rehabilitación, os concellos
teñen o mecanismo das ordes de execución, así como obriga de acudir aos medios de execución forzosa no caso do seu incumprimento.
Contido das ordes de execución (artigo 334): determinación concreta das obras que hai que
realizar conforme as condicións establecidas na Lei do solo ou no planeamento urbanístico, e
fixación do prazo para o cumprimento voluntario polo propietario do ordenado, que se determinará en razón directa da importancia, volume e complexidade das obras que hai que realizar. A execución das mesmas deberá acordarse da forma menos gravosa para a persoa propietaria. Deberán advertir que o seu incumprimento habilita á administración municipal para:
• Executar forzosamente a orde incumprida mediante a imposición de multas coercitivas
ou execución subsidiaria.
• Incluír o inmoble no Rexistro de Soares, no caso de terse constituído.
• Decretar a aplicación do réxime de venda forzosa.
Procedemento para ditar ordes de execución (artigo 335)
Actuacións previas: con carácter previo á iniciación do procedemento, o órgano competente
poderá levar a cabo as actuacións previas necesarias para coñecer as circunstancias do caso
concreto e, en función do seu resultado, decidir motivadamente sobre a conveniencia ou non
de iniciar o procedemento.
Antes de ditar unha orde de execución deberá:
• Emitirse informe técnico e xurídico polos servizos municipais
• Darse audiencia aos interesados.
• Informe ou autorización sectorial por razón dos réximes especiais de protección, vinculación ou servidumes legais que afecten ao terreo ou inmoble de que se trate, agás no caso
das medidas excepcionais de protección necesarias cando exista perigo inmediato de
que poidan producirse danos ás persoas ou perigo inminente de derrubo da edificación.
Prazo máximo: seis meses desde o acordo da súa iniciación de oficio ou, no caso de iniciarse a
solicitude de persoa interesada, desde a recepción da solicitude no rexistro do órgano competente.
Obtención do título habilitante preceptivo: a emisión das ordes de execución non exime da
obriga de obter o título habilitante municipal que resulte preceptivo en función da actuación
que se teña que desenvolver.
Executividade das ordes de execución (artigo 336)
Executividade: as ordes de execución son executivas desde o momento en que se ditan.
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Execución forzosa: efectuada a advertencia previa e transcorrido o prazo de execución voluntaria, no caso de persistir o incumprimento da orde de execución, a administración municipal procederá á execución forzosa, respectando o principio de proporcionalidade, mediante:
• Execución subsidiaria: será a cargo da persoa obrigada só no caso de que as actuacións
de obrigado cumprimento estivesen dentro do límite do deber de conservación que lles
corresponde. Cando a persoa obrigada non satisfaga voluntariamente as cantidades líquidas ás que está obrigada, esixiranse pola vía de constrinximento.
• Imposición de multas coercitivas: de 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente
ata lograr a completa execución do ordenado, salvo que a administración competente
opte, en calquera momento, pola execución subsidiaria.

REXISTRO DE SOARES (artigo 337)
Obxecto: é un rexistro público de carácter administrativo, polo que deberá manterse en condicións de pública consulta a disposición de calquera cidadán, sen que para tal efecto resulte
necesario acreditar a condición de persoa interesada.
Regulación municipal: será cada concello o que determine a regulación do seu contido, organización e funcionamento.

DECLARACIÓN DE RUÍNA (artigo 341)
Supostos:
• Ruína económica: cando polos danos que presenta o inmoble o custo económico das
obras necesarias de reparación, exceda da metade do custo de reposición da edificación
ou dunha nova construción con características similares en canto á súa dimensión, o uso
e a calidade, empregando a tecnoloxía e materiais actuais, excluído o valor do solo.
• Ruína técnica: cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos elementos
estruturais fundamentais, ou algún dos seus elementos ou materiais presenten danos
que comprometan a súa estabilidade, e a súa recuperación non sexa posible polos medios técnicos normais, é dicir, os de uso común ou frecuente para executar as obras de
reparación de que se trate.
Ruína parcial: no caso de que a edificación estivese constituída por dous ou mais corpos independentes ou autónomos, arquitectonicamente separados e susceptibles de consideración
illada, poderá declararse a ruína parcial dos corpos construtivos afectados. A tal efecto, considérase que unha parte é independente cando sexa estrutural e funcionalmente reparable,
resultando posible a súa demolición sen repercutir no estado físico normal e íntegro da parte
non afectada do inmoble.
Procedemento de declaración de ruína (artigo 342)
Perigo inminente para as persoas ou bens (artigo 346)
O alcalde dispoñerá o necesario respecto da habitabilidade do inmoble e do desaloxo dos
ocupantes, tras unha visita de inspección con carácter de urxencia e informe polos servizos
técnicos municipais sobre as condicións de seguridade e habitabilidade do inmoble e o risco
de danos a terceiros, propoñendo, no seu caso, a adopción de medidas excepcionais de protección, tales como apeos ou apuntalamentos, que teñan que aplicarse con carácter inmediato.
Prazo resolución: vinte e catro horas desde a recepción dos informes.
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INTERVENCIÓN NA EDIFICACIÓN E USO DO SOLO (Artigos 348 a 368)
En relación coa intervención na edificación e uso do solo, a Lei do solo que se desenvolve
no regulamento consolidou a comunicación previa como o réxime xeral de intervención administrativa, mantendo a exixencia de licenza urbanística para os actos que expresamente
se relacionan.
Deste xeito, perséguese a simplificación administrativa, principio inspirador da Lei, seguindo o
camiño xa iniciado coa Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, cara a unha progresiva redución das cargas para os cidadáns, incidindo na eliminación de trámites innecesarios e da presentación de documentos prescindibles,
consecuencia da necesidade de adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento europeo e
do Consello do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

LICENZAS URBANÍSTICAS (artigo 349)
Definición e obxecto: as licenzas urbanísticas son os títulos administrativos regrados mediante os que a administración competente permite a execución material dos actos de edificación
e uso do solo proxectados, previa comprobación de que se axustan ao ordenamento urbanístico vixente e que reúnen as condicións exixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e
accesibilidade.
Réxime xurídico aplicable ao outorgamento de licenzas (artigo 350)
• Non se poden denegar ou outorgar con base nas determinacións de planeamentos futuros nin condicionadas á aprobación dos mesmos. Tampouco poderán outorgarse aquelas que requiran outras autorizacións ou informes administrativos previos, ata que sexan
concedidas ou emitidos, nos termos regulados na lexislación sectorial vixente.

Procedemento: se tramitará e resolverá conforme á lexislación vixente en materia de réxime
local e do procedemento administrativo común, ás especialidades procedimentais establecidas na lexislación urbanística e no regulamento (artigo 354), tales como:
• Darase cumprimento a cantos trámites e actuacións veñan establecidos por normas sectoriais en razón do contido específico da actuación urbanística de que se trate, nos termos e cos efectos sobre o procedemento previstos nas mesmas.
• Non poderá concederse licenza sen que se acredite o outorgamento da autorización da
comunidade autónoma nos supostos esixidos.
• Serán preceptivos os informes técnicos e xurídicos municipais sobre a súa conformidade
coa legalidade urbanística, e que deberán versar sobre a adecuación do acto pretendido
ás previsións da lexislación e da ordenación territorial e urbanística de aplicación, así
como ao planeamento vixentes.
• A tal efecto enténdese que tales informes versarán sobre a adecuación do acto pretendido ás previsións da lexislación e da ordenación territorial e urbanística de aplicación, así
como ao planeamento vixentes.
• Tramitaranse conxuntamente, nun único procedemento, as solicitudes simultáneas de
licenzas referidas a un mesmo inmoble ou parte do mesmo.
• A resolución que se adopte diferenciará cada licenza outorgada, conservando cada unha
a súa propia natureza.
Supostos específicos (artigo 355)

• Deben outorgarse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.

Regúlanse de xeito específico a solicitude de licenza de parcelación, con expresión do contido
que deberá ter o proxecto de parcelación, así como a solicitude de licenza de primeira ocupación, contemplando a posibilidade de outorgarse licenzas de primeira ocupación parciais
(do mesmo xeito que no caso de licenzas de obras parciais que autoricen fases concretas dun
proxecto básico de edificación), por edificios ou portais completos, sempre que se cumpra:

• A súa denegación deberá ser motivada, con explícita referencia ás normas ou determinacións do planeamento urbanístico que se incumpran no proxecto para o que se solicita.

• Que o estado de execución das obras autorizadas permita a súa utilización e ocupación
con independencia da parte do edificio ou a construción inacabada.

Actos suxeitos a licenza (artigo 351)
• Muros de contención de terras: cando a súa altura sexa igual ou superior a metro
e medio.

• Que a parte para cuxa ocupación ou utilización se solicite licenza, fose executada integramente de conformidade ao proxecto autorizado e, se procede, as súas modificacións e
as condicións da licenza urbanística outorgada.

• Grandes movementos de terras e explanacións: non se considerarán grandes movementos de terras, os que teñan como finalidade o movemento superficial das terras para
levar a cabo actuacións directamente vinculadas coa explotación agraria.

• Outras que establezan as ordenanzas municipais da edificación, se procede.

• Corta de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformación urbanística e, en todo caso, cando dita corta se derive da
lexislación de protección do dominio público: excepciónanse da necesidade de licenza
as autorizadas en solo rústico polos órganos competentes en materia forestal.
Silencio administrativo: o silencio administrativo terá carácter negativo respecto dos actos
para os que así se estableza expresamente na lexislación básica estatal.

PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS (artigo 352 a 359)
Competencia: o seu outorgamento correspóndelles aos municipios, segundo o procedemento
previsto na lexislación de réxime local.
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• Que a súa utilización e ocupación e o remate das obras non se interfiran mutuamente de
xeito grave.

Prelación de licenzas e outros títulos administrativos (artigo 356)
A declaración de impacto ou efectos ambientais aludida neste artigo debe entenderse referida
á declaración de impacto ou incidencia ambiental.
No solo rústico de especial protección será necesario obter a autorización ou o informe favorable do órgano que teña a competencia sectorial correspondente con carácter previo á obtención do título habilitante municipal.
Resolución (artigo 357): no prazo de tres meses, desde a presentación da solicitude coa documentación completa no rexistro do concello.
Normativa aplicable: as licenzas outorgaranse de acordo coas previsións da lexislación e do
planeamento urbanísticos vixentes no momento da súa concesión, sen prexuízo do previsto
pola xurisprudencia no suposto de cambios operados na normativa ou no planeamento urbanístico con posterioridade á súa solicitude.
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Caducidade das licenzas (artigo 359)

• A instalación de invernadoiros.

Na liña marcada pola Lei do solo, dentro das medidas que se contemplan para poñer fin ao
deterioro da paisaxe galega, como símbolo identitario de Galicia, atópase a obriga de remate
exterior das edificacións: prevalece o interese xeral (paisaxe Galega) sobre o particular (a
propiedade).

• A colocación de carteis e paneis de propaganda visibles desde a vía pública, sempre que
non estean en locais pechados.

Así, mentres que a LOUG non condicionaba a concesión de prórrogas para as edificacións
iniciadas, sempre que fosen conformes coa ordenación urbanística vixente no momento de
conceder a prórroga, agora se esixe que estean rematadas exteriormente para poder concederse prórroga e poder rematar a edificación:
• Obriga de remate exterior.
• Só se conceden prórrogas a edificacións rematadas exteriormente ou sen iniciar.
O procedemento de declaración de caducidade das licenzas, se iniciará de oficio polo concello, dando audiencia á persoa titular da licenza, e a resolución será motivada e notificarase nos
termos previstos pola lexislación do procedemento administrativo común no prazo máximo de
seis meses.
A declaración de caducidade extinguirá os efectos da licenza. unha vez notificada, as obras
non se poderán iniciar nin proseguir se non se solicita e obtén unha nova licenza axustada á
ordenación urbanística en vigor, e ata ese momento non poderán realizarse mais obras que as
estritamente necesarias para garantir a seguridade das persoas e bens e o valor do xa realizado, previa autorización ou orde de execución por parte do concello.

• Os cerramentos e valados de predios.
• As instalacións e construcións de carácter temporal destinadas a espectáculos e actividades recreativas.

PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS
(artigos 361 A 363)
Documentación a achegar coa comunicación: complétase a regulación prevista na Lei do solo,
engadíndose:
• Datos identificativos da persoa física ou xurídica promotora e, de ser o caso, de quen a
represente, así como un enderezo aos efectos de notificacións.
• No caso de non terse emitidos os informes solicitados no prazo legalmente establecido,
acreditarase tal circunstancia.
• Xustificante de pagamento dos tributos municipais que resulten preceptivos.
• De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal previstas neste regulamento.
• Documento de formalización da cesión, no seu caso.

COMUNICACIÓN PREVIA (Artigos 360 a 363)
Concepto: a comunicación previa en materia de urbanismo é o documento no que a persoa
interesada pon en coñecemento da administración municipal que reúne os requisitos para realizar un acto de transformación, construción, edificación e uso do solo ou do subsolo que non
está suxeito a licenza municipal e, en todo caso, os que así se establezan nas leis.
Actos suxeitos a comunicación previa: todos os actos de ocupación, construción, edificación e
uso do solo e do subsolo non contemplados entre os suxeitos a licenza, en particular:
• Os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que, consonte a normativa xeral de
ordenación da edificación, non precisen de proxecto de obras de edificación.
• A execución de obras ou instalacións menores.
• En ningún caso se entenderán como tales os parcelamentos urbanísticos, os muros de
contención de mais de metro e medio de altura, as intervencións en edificios declarados
bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra.
• A utilización do solo para o desenvolvemento de actividades mercantís, industriais, profesionais, de servizos ou outras análogas.
• O uso do voo sobre as edificacións e instalacións de calquera clase.
• A modificación do uso de parte dos edificios e instalacións, en xeral, cando non teñan
por obxecto cambiar os usos característicos do edificio nin implantar un uso residencial.
• A extracción de granulados para a construción e a explotación de canteiras, aínda que
se produza en terreos de dominio público e estean suxeitos a concesión ou autorización
administrativa.

• Data de inicio e finalización das obras.
Comprobación de datos comunicados: declarada polo concello, de ser o caso, completa a documentación presentada, o exercicio das facultades municipais de inspección e control sobre
os actos de uso do solo ou do subsolo obxecto da comunicación previa presentada limitarase
á comprobación do cumprimento dos requisitos materiais aos que estivesen sometidos pola
lexislación e o planeamento urbanísticos.
Asemade, a inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, previa audiencia da persoa interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide
o exercicio do dereito ou da actividade afectada desde a notificación da resolución pola que
se declare a ineficacia da comunicación efectuada, sen prexuízo das sancións que proceda
impoñer por tales feitos.
Prazos para a execución de obras amparadas nunha comunicación previa (artigo 363)
• Os prazos que se sinalen deberán ser proporcionais á entidade das obras a realizar, e
prorrogaranse pola metade do prazo establecido se a persoa interesada o comunica antes de ter transcorrido o referido prazo.
• O prazo para o inicio e remate das obras non poderán exceder de tres meses e un ano
respectivamente.
• Transcorridos os prazos máximos indicados na comunicación previa para iniciar ou rematar as obras, incluídas as súas prórrogas respectivas, sen que teñan sido iniciadas
ou finalizadas, a persoa interesada queda inhabilitada para empezalas ou continualas,
segundo corresponda.

• As actividades extractivas de minerais, líquidos, e de calquera outra materia, así como as
de vertidos no subsolo.
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OBRAS DESTINADAS AO DESENVOLVEMENTO DUNHA ACTIVIDADE (Artigo 364)
A Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de
Galicia, establece un réxime xurídico único do exercicio das actividades en Galicia, eliminando
de xeito pleno e efectivo a licenza de apertura previa á instalación e inicio da actividade (licenzas de actividade ou instalación e de apertura ou funcionamento).
Pola súa banda, o Decreto 144/2016, do 22 de setembro, aprobou o regulamento único de
regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.
Para completar a regulación dos títulos habilitantes municipais dende un punto de vista urbanístico, o regulamento incorpora a regulación daqueles supostos nos que ademais da obra
se vai levar a cabo o desenvolvemento dunha actividade, e neste caso consignarase expresamente esa circunstancia xunto coa comunicación previa ou a solicitude de licenza de obra.
Logo de rematar a obra, presentarase comunicación previa para o inicio da actividade ou a
apertura do establecemento sen máis requisitos que os datos de identificación da persoa titular e a referencia da comunicación previa ou a licenza urbanística que amparou a obra realizada e o certificado final de obra asinado por técnico competente.
Neste suposto, as facultades municipais de comprobación, control e inspección exerceranse en
primeiro lugar en relación coa actividade á que vaia destinada a obra, debendo suspenderse
toda actuación administrativa en relación con esta última entrementres a persoa interesada
non acredite debidamente o cumprimento dos requisitos legais para o exercicio da actividade.

ACTOS PROMOVIDOS POR ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS (artigo 365)
Se ben nesta materia o regulamento mantén o contemplado na Lei do solo, cómpre facer
mención á Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese (DOG número 46, 8 de marzo).
A necesidade de acomodar tales proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese aos
distintos instrumentos de ordenación existentes para facer posible a súa execución, así como
a de garantir a seguridade xurídica de todos os operadores do sector, demandou contar cun
procedemento áxil e eficaz que fixera posible conciliar a totalidade dos intereses implicados.
A referida lei incorpora os pasos a seguir nestes casos, ordenando ademais o inicio do procedemento de modificación da ordenación urbanística correspondente de modo simultáneo á
aprobación do proxecto declarado urxente ou de excepcional interese público polo Consello
de la Xunta.

PARCELACIÓNS URBANÍSTICAS (Artigo 366)
Definición: son parcelacións urbanísticas todas as divisións ou segregacións de terreos cando,
con independencia da clase de solo no que se pretendan realizar, teñan como obxectivo levar
a cabo ou facilitar os actos de utilización propios do solo urbano e a implantación de obras
propias deste solo, por razón das características físicas dos terreos afectados, da súa delimitación por viais existentes ou de nova creación, da implantación de servizos urbanísticos ou das
características das obras descritas na operación de división.
Cesión de terreos: toda parcelación urbanística, segregación ou división de terreos comportará a obriga da cesión dos terreos situados fóra das aliñacións establecidas polo planeamento:

urbanismo responsable

36

• Solo urbano: o deber de cesión será esixible cando se pretenda parcelar, edificar ou rehabilitar integralmente.
• Solo de núcleo rural: cando se pretenda parcelar, construír novas edificacións, substituír ou rehabilitar integralmente as existentes, as persoas propietarias deberán ceder
gratuitamente ao concello os terreos necesarios para a apertura ou regularización do
viario preciso.

DISCIPLINA URBANÍSTICA (artigos 369 a 397)
Protección da legalidade urbanística (artigo 369): actuación derivada do conxunto de normas
legais e regulamentarias, incluídas as normas do planeamento urbanístico e as ordenanzas
municipais, a través da cal as administración públicas competentes exercen unha potestade
regrada que as faculta para intervir na actividade dos particulares coa finalidade de preservar
a legalidade urbanística e restablecela cando se vulnera, e de sancionar as condutas tipificadas
como infraccións urbanísticas.
Colaboración das administracións coa inspección urbanística (artigo 370)
• Colaboración recíproca: facilitar información e a colaboración que respectivamente soliciten a administración autonómica e a municipal para a protección da legalidade e a
adopción das medidas de disciplina necesarias, debendo notificarse mutuamente todas
as resolucións que poñan fin aos procedementos de reposición da legalidade urbanística
e sancionadores.
• Asesoramento da deputación provincial: os concellos poderán recadar da correspondente deputación provincial, o asesoramento e cooperación necesarios para o cumprimento das súas obrigas urbanísticas.
• Rexistro da propiedade: As administracións competentes procurarán a coordinación da
súa acción co rexistro da propiedade, mediante a utilización dos mecanismos establecidos na lexislación vixente en materia de inscrición e anotación preventiva de actos de
natureza urbanística.
Administracións competentes: a función inspectora será desenvolta no ámbito das súas respectivas competencias polos concellos e polos órganos da administración autonómica competentes en materia de disciplina urbanística. No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia,
esa función corresponde á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Medidas a adoptar (artigo 375): toda actuación que contradiga o planeamento e a normativa
con incidencia urbanística, poderá dar lugar, polos órganos e conforme ao procedemento previsto, a:
• Iniciación dos procedementos de suspensión e anulación de actos administrativos nos
que presuntamente puidera ampararse a actuación ilegal.
• Adopción por parte da Administración competente das medidas precisas para que se
proceda á restauración da orde xurídica infrinxida e da realidade física alterada ou transformada como consecuencia da actuación ilegal.
• Obriga de resarcimento do dano e á indemnización dos prexuízos a cargo de quen sexa
declarado responsable.
• Imposición de sancións aos responsables, previa tramitación do correspondente expediente sancionador, sen prexuízo das responsabilidades de orden penal en que puideran incorrer.
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En ningún caso poderá a Administración deixar de adoptar as medidas tendentes a restaurar
a orde urbanística vulnerada ou a repoñer os bens afectados ao estado anterior á produción
da situación ilegal.
Obras terminadas sen título habilitante (artigo 377): no prazo de seis anos, contados desde
a total terminación das obras, se incoará expediente de reposición da legalidade.
Obras totalmente terminadas: as que se atopen dispostas para servir ao fin ao que estivesen
destinadas e en condicións de ser ocupadas sen necesidade de obra complementaria de ningún tipo, cando así o recoñeza a administración actuante.
Parcelacións: o prazo de seis anos se contará, para cada unha das parcelas resultantes da
segregación, desde o último acto de división física ou xurídica que deu lugar á mesma. Transcorrido o dito prazo, non se considerará parcelación a transmisión dos lotes resultantes da
parcelación orixinaria.

PROCEDEMENTO DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA
(artigos 379 a 382)

Fin do procedemento (artigo 382): Adoptarase un dos seguintes acordos:
a) As obras ou os usos non son legalizables.
• A demolición das obras executadas. No suposto de que a demolición afectase a un edificio ou construción obxecto de protección pola lexislación en materia de patrimonio
cultural, a reconstrución, cando proceda, deberá someterse ás normas establecidas para
a conservación, restauración e mellora que lle sexan de aplicación na súa lexislación específica.
• De ser o caso, a reconstrución do indebidamente demolido
• A reposición dos terreos ao su estado inicial
• O cese da subministración dos servizos ou a prohibición da súa contratación.
• A prohibición da primeira utilización e ocupación dos edificios e das construcións.
• A execución das obras necesarias para impedir os usos ilegais.
• Se os usos non son legalizables por seren incompatibles co ordenamento urbanístico,
acordarase a cesación deles.

Actuacións previas: antes do inicio dun procedemento de reposición da legalidade urbanística
vulnerada, o órgano competente pode levar a cabo as actuacións previas necesarias para coñecer as circunstancias do caso, determinar as persoas presuntamente responsables, coordinar
a súa actuación con outra administración competente para iniciar o procedemento cando proceda e, en función do seu resultado, decidir motivadamente sobre a conveniencia de iniciar o
procedemento ou arquivar as actuacións.

b) As obras ou os usos poden ser legalizables: deberá solicitarse a licenza ou comunicación
previa correspondente.

Iniciación do procedemento de reposición da legalidade urbanística (artigo 379)
Modo de iniciación: a instancia de parte ou ben de oficio, por iniciativa do órgano competente
ou como consecuencia dunha orde superior, a petición razoada doutros órganos ou por denuncia. O acordo de iniciación deberá notificarse ás persoas interesadas, que disporán dun
prazo de quince días hábiles para formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes.

Especial dificultade técnica: cando a restitución da legalidade urbanística presente unha especial dificultade técnica, apreciada polo órgano competente, o prazo anterior poderá ampliarse
ata nove meses. Presúmese que concorre especial dificultade técnica nos grandes movementos de terra, nas explanacións de grandes dimensións, na extracción de áridos e na clausura de
explotacións mineiras.

Suspensión provisional de obras en curso de execución (artigo 380): deberá ordenarse a suspensión inmediata das obras como medida provisional mentres non remate o procedemento
ou, se procede, ata que a licenza sexa outorgada ou se presente a comunicación previa. Se non
se paralizase a actividade no prazo de vinte e catro horas seguintes á notificación, poderá dar
lugar a que o alcalde a poña en coñecemento do Ministerio Fiscal para a depuración das responsabilidades penais que puidesen ter lugar.
Medidas cautelares para garantir a total interrupción da actividade e a efectividade da resolución que poña fin ao procedemento. Poden adoptarse as seguintes:
• O precintado das obras.
• Ordenar a retirada de materiais e da maquinaria a empregar na execución das obras
ou actividade suspendida.
• A suspensión da subministración dos servizos.
• A execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas por importe de 1.000
a 10.000 euros, reiterables ata acadar o cumprimento da orde de paralización.
• Calquera outra medida que sexa conveniente.
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c) As obras ou os usos non se axustan ás condicións sinaladas no título habilitante.
Prazo cumprimento ordes de reposición: deberán cumprirse no prazo que se determine na
resolución do expediente administrativo que, con carácter xeral, non será superior a tres meses.

Prazo resolución procedemento: un ano desde a data do acordo de iniciación. Transcorrido
o mesmo sen que se teña notificado a resolución expresa, producirase a caducidade do procedemento.
Executividade das ordes de reposición (artigo 383): serán executivas desde o momento en
que se ditan. As persoas obrigadas teñen que dispor dun prazo para executalas voluntariamente.
Execución forzosa (artigo 384): poderá procederse á execución forzosa mediante a imposición
de multas coercitivas, reiterables ata lograr a execución polo suxeito obrigado, na contía de
1.000 a 10.000 euros. Estas multas non teñen natureza sancionadora e son compatibles coas
sancións que se poidan impor como consecuencia da tramitación dun procedemento sancionador de condutas tipificadas como infraccións urbanísticas.
Protección da legalidade en zonas verdes, espazos libres, viarios, dotacións e equipamentos
públicos (artigo 386): Nos terreos cualificados polo planeamento urbanístico como zonas verdes, espazos libres públicos, viarios ou na zona de protección establecida nos artigos 92 Lei do
solo, dotacións ou equipamentos públicos non lles será aplicable a limitación de prazo de 6
anos para o exercicio das accións de reposición da legalidade, correspondendo a competencia
á APLU. Deben entenderse incluídos tanto os actos suxeitos a licenza municipal como os que
deban ser obxecto de comunicación previa.

39

urbanismo responsable

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS (artigos 388 a 394)
Cómputo do prazo: nas infraccións derivadas dunha actividade continuada, a data inicial do
cómputo será a de finalización da actividade ou a do último acto co que a infracción se consuma. Constitúe infracción urbanística continuada a actividade consistente na repetición de
actos análogos, cando todos eles teñan unha unidade de obxectivo dentro dun mesmo ámbito
territorial, definido rexistral ou fisicamente.
Parcelacións urbanísticas ilegais: se presume que son, en todo caso, infraccións urbanísticas
continuadas.

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES DA RESPONSABILIDADE
(artigo 393)

Concorrencia de circunstancias atenuantes e agravantes: se compensarán de forma racional
para a determinación da sanción, ponderando razoadamente a transcendencia dunhas
e outras.
Concorrencia con ilícito penal (artigo 397): cando con ocasión da tramitación dun procedemento sancionador, se desprendesen indicios de que o feito puidese ser constitutivo de ilícito penal, o órgano instrutor do expediente porao en coñecemento do Ministerio Fiscal,
suspendendo a tramitación do expediente administrativo en tanto non recaia resolución do
Ministerio Fiscal ou resolución xudicial firme. Tamén se suspenderá o procedemento cando
o órgano instrutor teña coñecemento de que se está tramitando un proceso xudicial penal
polos mesmos feitos.

Circunstancias agravantes:
• Incumprimento dos requirimentos da Administración en orde á paralización das obras.
• Prevalerse da condición de oficio ou cargo público para a comisión da infracción.
• Utilizar o soborno, a violencia ou calquera outro tipo de coacción contra funcionarios.
• Falsificar documentos que acrediten o fundamento legal da actuación ou alterar os supostos de feito que presuntamente lexitimen a súa actuación urbanística.
• Aproveitar en beneficio propio unha grave necesidade pública ou dos particulares
prexudicados.
• Incumprimento dos requirimentos da Administración en orde á restauración da legalidade urbanística, agás que exista medida cautelar de suspensión que se atope pendente
de resolución.
• Obstaculizar ou dificultar as funcións inspectoras e denegar o acceso aos terreos ou
construcións aos funcionarios encargados das inspeccións.
Circunstancias atenuantes:
• A paralización das obras ou o cese da actividade ou o uso, de modo voluntario e tras a
pertinente advertencia do axente da autoridade ou da orde de suspensión inmediata
das obras.
• Ter procedido o responsable a corrixir a situación creada pola comisión da infracción
mediante a execución da orde de demolición ou a reposición dos bens afectados ao seu
estado anterior.
Circunstancias que segundo o cada caso, poden agravar ou atenuar a responsabilidade:
• O maior ou menor coñecemento técnico dos pormenores da actuación, en atención á
profesión ou actividade habitual do responsable.
• O maior ou menor beneficio obtido da infracción ou, no seu caso, o feito de tela realizado
sen consideración algunha ao posible beneficio económico que da mesma se derive.
• A maior ou menor magnitude física do dano producido.
• A maior ou menor dificultade técnica para adoptar as medidas de restablecemento da
legalidade.
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Obxecto e natureza (artigo 398)
• A determinación do contido de posibles modificacións do planeamento en vigor.
• Os termos e as condicións da xestión e a execución do planeamento en vigor no momento da celebración do convenio.
• A súa negociación, formalización e cumprimento rexeranse polos principios de transparencia e publicidade.

título VII

CONVENIOS
URBANÍSTICOS
(artigos 398 a 409)

• Non poderán establecer obrigas ou prestacións adicionais nin máis gravosas que as que
procedan legalmente, en prexuízo das persoas propietarias afectadas.
Convenios urbanísticos de planeamento (artigo 399)
• Só poderán conter acordos ou pactos que, afectando unica e exclusivamente ás partes
que os subscriban, sexan preparatorios e non vinculantes da resolución que se deba
adoptar no procedemento de aprobación ou alteración do planeamento en vigor.
• O concello deberá tramitar a aprobación ou a modificación do instrumento ou instrumentos de planeamento a que se comprometera, pero conservará a plena potestade
de planeamento por razóns de interese público. A tal efecto, o convenio so vinculará ás
partes que o subscriben para a iniciativa e tramitación do procedemento correspondente, en base ao acordo respecto da oportunidade, conveniencia e posibilidade de solución
concretas de ordenación.
• No caso de que non se aprobase o cambio do planeamento, o convenio entenderase
automaticamente resolto sen que poda comportar enriquecemento inxusto de ningunha parte.
Convenios urbanísticos para a execución do planeamento (artigo 400)
• Afectan única e exclusivamente ás partes que os subscriben e non vinculan a resolución
que eventualmente corresponda adoptar respecto dos instrumentos de xestión. Do seu
cumprimento, en ningún caso, poderá derivarse modificación, alteración ou dispensa do
planeamento.
• Os convenios nos que se acorde, de maneira excepcional o cumprimento do deber legal
de cesión do aproveitamento urbanístico correspondente ao concello mediante o pago
dunha cantidade en metálico, incluirán a valoración pericial que corresponda, de conformidade coa normativa vixente en materia de valoracións urbanísticas, validada expresamente polo persoal técnico competente.
Formalización dos convenios urbanísticos ( artigo 401)
Información pública: unha vez negociados e subscritos, someteranse ao trámite de información pública, mediante anuncio que incluirá o texto íntegro do convenio e o lugar ou acceso
electrónico na que se pode consultar, publicado no DOG e nun dos xornais de maior difusión
da provincia, por un mínimo de un mes.
Alegacións: no suposto de que se formulen alegacións, o órgano da administración que negociara o convenio, unha vez analizadas, deberá ratificar o texto inicial ou, rectificalo, dando
traslado da proposta de texto definitivo ás persoas que tiveran negociado e subscrito o texto
inicial para a súa aceptación, reparos ou, se é o caso, renuncia.
Perfeccionamento dos convenios urbanísticos (artigo 402): a súa formalización deberá realizarse en documento administrativo, sen prexuízo do dereito de calquera das partes a solicitar
a súa elevación a escritura pública. Os convenios urbanísticos se perfeccionarán desde a súa
firma, que se deberá realizar, en todo caso, despois da ratificación pola Administración do seu
texto definitivo.
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Publicidade dos convenios (artigo 403)
• O texto íntegro xunto co seu acordo de aprobación, publicarase no Diario Oficial de Galicia.
• Rexistro de convenios administrativos urbanísticos: en todo concello existirá un, no
que se deberá anotar o nome do convenio, e un arquivo de convenios administrativos
urbanísticos, no que se deberá custodiar un exemplar completo do texto definitivo e, se
procede, da súa documentación, que deberá incorporar a do plan ou a do instrumento
de xestión a que se refire.

Disposición transitoria segunda. Desenvolvemento da disposición transitoria primeira da
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Clarifícanse cuestión que xeraban dúbidas na
devandita disposición transitoria, tales como:
Que dentro do planeamento adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, enténdese tamén o planeamento que ao abeiro
da disposición transitoria segunda da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, continuou a súa tramitación ao abeiro da Lei 9/2002, sen adaptar as súas determinacións á mesma.

DISPOSICIÓNS FINAIS E RÉXIME TRANSITORIO

No solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle integramente o disposto no
planeamento respectivo, sen perxuizo do previsto para as edificacións tradicionais, resultando
de aplicación as maiores limitacións que se regulen no planeamento respectivo, referidas aos
parámetros urbanísticos ou posibilidades de utilización, non ao réxime xurídico xeral do solo
de núcleo rural, que será, en todo caso, o establecido no artigo 36.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa. Derroga o Decreto 28/1999, do 21 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento
e aplicación da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia; o Decreto 119/1998, do 16 de
abril, polo que se regula a composición e funcionamento da Comisión Superior de Urbanismo
de Galicia, así como cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao Decreto.

O réxime transitorio do solo rústico dos municipios con planeamento adaptado á Lei 9/2002
será, directamente, o previsto na Lei do solo e no regulamento, sen que resulten aplicables as
maiores limitacións que se puidesen establecer no planeamento, que resultan derrogadas pola
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, manténdose pola contra plenamente en vigor as categorías de
solo rústico que se recollan nos planeamentos respectivos.

Disposición derradeira primeira. Habilitación de desenvolvemento normativo á persoa titular da consellería competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo.

Ao solo incluído no ámbito dos núcleos rurais ou nas delimitacións de solo non urbanizable
de núcleo rural, nas súas áreas de influencia ou tolerancia (planeamento non adaptado á Lei
9/2002) aplicaráselle integramente o disposto no planeamento respectivo, sen prexuízo do
previsto para as edificacións tradicionais existentes, ás que será aplicable o previsto no artigo
63, resultando de aplicación as maiores limitacións que se regulen no planeamento respectivo,
referidas aos parámetros urbanísticos ou posibilidades de utilización, non ao réxime xurídico
xeral do solo de núcleo rural, que será, en todo caso, o establecido no artigo 36.

• Rexistro da propiedade: poden ser inscritos no rexistro da propiedade nos termos previstos na lexislación hipotecaria.

Disposición derradeira segunda. Normativa do Estado. Desplázase, para garantir a seguridade
xurídica, as seguintes normas estatais:
a) O Regulamento de Planeamento Urbanístico, aprobado por Real Decreto 2159/1978, do 23
de xuño.
b) O Regulamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, do 23
de xuño.
c) O Regulamento de Xestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, do 25 de
agosto, a excepción dos seus artigos 130, 171, 196, 197, 198, 205, 206, 207, 208 e 210. A efectos da súa interpretación, as referencias aos termos «reparcelación», «en este Reglamento»,
«polígono o unidad de actuación», «Ley de Patrimonio del Estado» e «Jurado Provincial de Expropiación Forzosa» enténdense feitas aos termos «equidistribución», «no Regulamento da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia» , «polígono», «lexislación patrimonial que resulte
de aplicación» e «Xurado de Expropiación de Galicia», respectivamente.
Disposición derraderia terceira. Modificación do artigo 4 do Decreto 223/2005, do 16 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia
Disposición derradeira cuarta. Procedementos administrativos a instancia de parte.
Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor: ao mes da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia (DOG do 9 de novembro, entrando en vigor o 9 de decembro de 2016)
Disposición adicional primeira. Supresión do Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Disposición adicional segunda. Xustificación da necesidade de vivenda vinculada á explotación agropecuaria no caso de xóvenes agricultores.
Disposición transitoria primeira. Adaptación do planeamento: o regulamento non será de
aplicación obrigatoria a cantos instrumentos de planeamento urbanístico estiveran aprobados
inicialmente antes da súa entrada en vigor.
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Nos municipios sen planeamento xeral, as delimitacións de núcleo rural manterán a súa vixencia, podendo edificarse de conformidade co previsto nas ordenanzas reguladoras dos expedientes de delimitación aprobados ou, no seu defecto, conforme ao previsto nas normas subsidiarias e complementarias de planeamento provinciais.
Disposición transitoria terceira. Desenvolvemento da disposición transitoria cuarta da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, relativa ás explotacións e instalación de apoio á actividade agropecuaria e forestal existente.
Disposición transitoria cuarta. Desenvolvemento da disposición transitoria sétima da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, relativa aos asentamentos xurdidos á marxe do planeamento.
Disposición transitoria quinta. Proxectos de execución do planeamento urbanístico en tramitación. Os aprobados inicialmente antes da entrada en vigor do regulamento poderán continuar de conformidade co contido, tramitación e demais disposicións recollidas no título cuarto
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, ou adaptarse ao regulamento.
Disposición transitoria sexta. Réxime transitorio dos órganos colexiados. Debido aos cambios introducidos na composición da Comisión Superior de Urbanismo e o Xurado de Expropiación de Galicia, deberá adecuarse a súa estrutura e funcionamento ao previsto no regulamento
no prazo máximo de tres meses contados a partir da súa entrada en vigor e, en todo caso,
antes da primera reunión que celebren.
Disposición transitoria sétima. Normas subsidiarias e complementarias provinciais
Ata o momento da aprobación definitiva do Plan básico autonómico, seguirán sendo de aplicación as Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento da Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra, aprobadas segundo a Orde de 14 de maio de 1991, que ata ese momento manterán a súa vixencia.
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anexo 1

PLAN BÁSICO
AUTONÓMICO
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Relación cos instrumentos de ordenación do territorio (Artigo 91)
Determinación das afeccións derivadas das lexislacións sectoriais sobre o territorio. (Artigo 92)
Identificación dos asentamentos de poboación existentes. (Artigo 93)
Regulación dos usos do solo e da edificación (Artigo 94)

DETERMINACIÓNS

- Situación do ben: núcleo de poboación, parroquia, municipio e provincia.
- Identificación: no Rexistro de Bens de Interese Cultural / no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia.
- Tipo de ben: arqueolóxico, arquitectura civil, arquitectura relixiosa, elemento etnográfico ou outros.
- Outros datos referidos á protección do elemento contidos no planeamento que orixinou a súa catalogación, de ser o caso.

Transcorrido este prazo, o procedemento continuará nos termos establecidos na lexislación vixente.

das administracións públicas afectadas
das persoas interesadas
empresas ou entidades titulares dos sistemas de infraestruturas de redes de servizos
PRAZO PARA PRONUNCIARSE 2 MESES.

-

O órgano ambiental someterá esa documentación ás CONSULTAS:

un BORRADOR do plan
e o DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO.

a SOLICITUDE DE INICIO da avaliación ambiental estratéxica,

O órgano competente en materia de urbanismo remitirá ao órgano ambiental:

INICIO DA TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

-

A consellería competente en materia de urbanismo promoverá a súa redacción.

FORMULACIÓN

4. PROCEDEMENTO DE APROBACIÓN (artigo 102)

CATÁLOGO (artigo 101 )

Representaranse todos os asentamentos de poboación, grafándoos de xeito que se identifique claramente a que sistema dos establecidos
polas Directrices de ordenación do territorio pertence cada un, así como os ámbitos municipais e provinciais dos que forman parte.
- Ordenanza reguladora das disposicións xerais.
- Ordenanza reguladora do solo urbano consolidado. Uso residencial. Edificación intensiva.
- Ordenanza reguladora do solo urbano consolidado. Uso residencial. Edificación extensiva.
- Ordenanza reguladora do solo urbano consolidado. Uso industrial e terciario.
- Ordenanza reguladora do solo destinado a equipamentos.
- Ordenanza reguladora do solo destinado a infraestruturas de redes de servizos.
- Ordenanza reguladora do solo destinado a infraestruturas de comunicacións.
- Ordenanza reguladora do solo destinado a espazos libres e zonas verdes.
- Ordenanza reguladora do solo de núcleo rural tradicional.
- Ordenanza reguladora do solo de núcleo rural común.
- Ordenanza de protección do solo rústico.

PLANOS DE IDENTIFICACIÓN DOS
ASENTAMENTOS DE POBOACIÓN
(ARTIGO 99)

- Os terreos destinados á localización de infraestruturas e ás súas zonas de afección. A tal efecto, o plan terá en conta os estudos
informativos aprobados en materia de infraestruturas. Nestes planos representaranse as liñas límite do dominio público e as liñas límite de
edificación establecidas pola normativa sectorial de aplicación.
- Os terreos considerados como áreas de especial interese paisaxística. de conformidade coa lexislación de protección da paisaxe de Galicia.
- Os terreos protexidos pola lexislación do patrimonio cultural., identificando todos os bens inmobles do patrimonio cultural, tanto os
inscritos no Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia como no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, e os seus contornos de
protección e zonas de amortecemento, de ser o caso.
- Os terreos que fosen obxecto de concentración parcelaria por resolución firme, diferenciando os de concentración agrícola e os de
concentración forestal.
- Os terreos de alta produtividade agropecuaria delimitados no catálogo oficial correspondente polo órgano que ostente a competencia
sectorial en materia agrícola ou gandeira.
- Os terreos constituídos por montes veciñais en man común.
- Os terreos de alta produtividade forestal delimitados no catálogo oficial correspondente polo órgano que ostente a competencia sectorial
en materia forestal.

PLANOS DE DELIMITACIÓN DAS AFECCIÓNS
SECTORIAIS
(ARTIGO 98)

- Os terreos definidos como dominio público hidráulico na lexislación sectorial de augas, as súas zonas de policía e as zonas de fluxo preferente.
- Os terreos que se atopen dentro da servidume de protección do dominio público marítimo terrestre establecida pola lexislación sectorial
estatal en materia de costas.
- Os terreos sometidos a algún réxime de protección por aplicación da lexislación de conservación da natureza, ou da lexislación reguladora
dos espazos naturais, flora e fauna.
- Os terreos afectados por calquera outra afección derivada da aplicación dunha norma sectorial con incidencia no ámbito do Plan
básico autonómico.

- As determinacións das Directrices de ordenación do territorio con incidencia no plan.
- As determinacións do Plan de ordenación do litoral con incidencia no plan, entre outras, as delimitadas áreas de protección costeira e os
espazos de interese paisaxístico.
- As determinacións dos diferentes plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal vixentes con incidencia no plan.
- As determinacións dos demais instrumentos de ordenación do territorio que conten con aprobación definitiva e teñan incidencia no plan.

PLANOS DE DELIMITACIÓN ÁMBITOS
INSTRUMENTOS ORDENACIÓN DO TERRITORIO
(ARTIGO 97)

OBXECTIVOS E FINS DO PLAN
Marco normativo
ÁMBITO DE APLICACIÓN
CARTOGRAFÍA E FONTES
Determinacións dos Instrumentos de Ordenación do Terriotorio
CRITERIOS PARA A IDENTIFICACIÓN DOS ASENTAMENTOS DE POBOACIÓN EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DOS ELEMENTOS DE INTERESE CULTURAL E NATURAL

ORDENANZAS TIPO DE EDIFICACIÓN E USOS DO SOLO
(ARTIGO 100)

PLANOS

-

MEMORIA XUSTIFICATIVA (Artigo 96)

Documentación (aRTIGO 95)

Será de aplicación aos concellos que carezan de plan xeral de ordenación municipal e terá carácter complementario do planeamento municipal, suplindo as posibles indeterminacións e lagoas
do planeamento municipal vixente. Virá a sustituir ás Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, aprobadas segundo a Orde do 14 de
maio de 1991

alcance

2.

Delimitar no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia as afeccións derivadas da lexislación sectorial e identificar os asentamentos de poboación existentes

DISPOSICIÓNS XERAIS

OBXECTO (ARTIGO 90)

1.

PLAN básico autonómico
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realizará as consultas previstas no documento de alcance do estudo ambiental estratéxico,
solicitará os informes sectoriais preceptivos
deberá solicitar aos municipios afectados informe determinante, que versará, como mínimo:
Conformidade co listado de asentamentos de poboación identificados polo Plan básico autonómico para o concello correspondente.
Correspondencia dos topónimos municipais cos utilizados no Plan básico autonómico.
Calquera outro aspecto que o concello considere de interese na redacción do Plan básico autonómico, no seu ámbito de competencias.

O documento resume que describa como se integraron na proposta final do plan os aspectos medioambientais, o estudo ambiental estratéxico, a súa adecuación ao documento de
alcance e o resultado das consultas.

-

incorporará o contido da declaración ambiental estratéxica ao plan, introducindo as modificacións que sexan necesarias,
indicará as medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación do plan,
- e elaborará un extracto co seguinte contido:
a) A xustificación da integración no plan dos aspectos ambientais.
b) A xustificación de como se tomaron en consideración no plan o estudo ambiental estratéxico, os resultados da información pública e das consultas, a declaración ambiental estratéxica, así
como, se é o caso, as discrepancias xurdidas no proceso.
c) As razóns da elección da alternativa seleccionada, en relación coas alternativas consideradas.

-

Cumpridos os trámites sinalados nas alíneas precedentes, o órgano competente en materia de urbanismo:

O órgano ambiental formulará a DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA, que deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do órgano ambiental.
PRAZO 2 MESES (Contados dende a recepción da documentación completa).
No que respecta á vixencia e procedemento de modificación da declaración ambiental estratéxica, estarase ao disposto na lexislación ambiental.

Se, transcorridos tres meses dende o requirimento do órgano ambiental, non se remitise o expediente reparado, ou se unha vez presentado for insuficiente, o órgano ambiental dará por
finalizada a avaliación ambiental estratéxica, e notificará ao órgano competente en materia de urbanismo a resolución de terminación.

Se durante a referida análise observa algunha deficiencia, instará a súa reparación.
PRAZO MÁXIMO 3 MESES.
Neste suposto, suspenderase o cómputo do prazo para a formulación da declaración ambiental estratéxica.

O órgano ambiental realizará unha análise técnica do expediente e unha análise dos efectos significativos da aplicación do plan no medio ambiente.
PRAZO MÁXIMO 1 MES.

A proposta final do plan.
O estudo ambiental estratéxico.
O informe de participación pública e consultas.

-

Tomando en consideración as alegacións formuladas nos trámites de información pública e de consultas, o órgano competente en materia de urbanismo modificará, de ser preciso, o
estudo ambiental estratéxico e elaborará a proposta final do plan básico autonómico, que remitirá ao órgano ambiental xunto co expediente de avaliación ambiental estratéxica completo,
constituído por:

PRAZO PARA EMISIÓN DE INFORMES 3 MESES.
Transcorrido o prazo, entenderanse emitidos con carácter favorable.

-

todos os documentos integrantes do expediente tramitado,
un resumo executivo,
estudo ambiental estratéxico,
e un resumo non técnico do estudo ambiental estratéxico.

O órgano competente en materia de urbanismo

-

-

-

Mediante anuncio que se publicará:
- No Diario Oficial de Galicia
- BOPs
- Dous dos xornais de maior difusión na provincia.
A documentación sometida a información pública abarcará:

A indicación das medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación do plan.
A referencia ao enderezo electrónico no que figurará o contido íntegro do plan a disposición do público.
Cando proceda, o extracto elaborado con carácter previo á aprobación do documento.

-

á súa publicación de conformidade co establecido no artigo 199,
á inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia,
e ao que dispoña a tal efecto a lexislación vixente en materia de réxime local.

A eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado quedan condicionadas:

O documento que conteña a normativa e as ordenanzas, deberá publicarse nos catro boletíns oficiais da provincia.

-

Xunto coa publicación deste acordo publicarase:

PUBLICACIÓN
DO ACORDO DE
O acordo de aprobación definitiva do Plan Básico Autonómico lan deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia.
APROBACIÓN DEFINITIVA PRAZO 1MES Dende a súa adopción
(artigo 199)

APROBACIÓN DEFINITIVA O Consello da Xunta aprobará definitivamente o Plan Básico Autonómico, logo do informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia

CONTINUACIÓN
DA TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

CONTINUACIÓN
DA TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

TRAS A APROBACIÓN
INICIAL

A persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo procederá á APROBACIÓN INICIAL do plan.

APROBACIÓN INICIAL
Someterá o documento a INFORMACIÓN PÚBLICA
PRAZO DOUS MESES

Con carácter previo á aprobación inicial, solicitaranse, no seu caso, os seguintes informes sectoriais que resulten preceptivos

PREVIO Á APROBACIÓN
INICIAL

O órbano competente en materia de urbanismo elaborará o ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO atendendo os criterios contidos no documento de alcance e de conformidade co contido exixible
na lexislación vixente.

O documento de alcance do estudo ambiental estratéxico estará a disposición do público a través da sede electrónica do órgano ambiental e da consellaría competente en materia de
Urbanismo.

Realizadas as consultas, o órgano ambiental formulará o DOCUMENTO DE ALCANCE do estudo ambiental estratéxico, que, como mínimo, incluirá todas aquelas administracións públicas que
deban emitir informe sectorial de conformidade coa lexislación aplicable.
prazo dous meses
Contados dende o efectivo cumprimento dos trámites anteriores e a recepción da documentación completa.

anexo 2

PLAN XERAL
DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL
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Previsión dos sistemas xerais necesarios, se é o caso, para o desenvolvemento do plan especial.

Fixación da contía das reservas mínimas de solo de sistemas locais que deberá prever o plan especial.

Determinación dos usos globais e da superficie total edificable.

Delimitación do ámbito do plan espacial de reforma interior.

Como mínimo as determinacións correspondentes aos plans especiais de reforma interior.

Delimitación das distintas categorías de solo rústico, segundo disposto na Lei do solo de Galicia e na normativa sectorial correspondente, ou por instancia do concello e coa conformidade expresa da
administración competente que tutele o valor obxecto de protección.

Asignación dos usos globais de cada sector e fixación da edificabilidade.

Determinación das conexións cos sistemas xerais existentes e exteriores ao sector, e de ser o caso previsións para a súa ampliación e reforzo.

Trazados das redes fundamentais de servizos que prevexa o plan.

Desenvolvemento dos sistemas da estrutura xeral da ordenación urbanística do territorio.

EN SOLO RÚSTICO
(artigo 130)

Delimitación de sectores para o seu desenvolvemento a través de plans parciais.

Como mínimo as determinacións correspondentes aos plans parciais.

Cando o plan
xeral remita a
súa ordenación
detallada a un
plan parcial

Cando o plan
xeral conteña a
súa ordenación
detallada.

Previsión das áreas dos núcleos rurais en que se prevexa a realización de actuacións de carácter integral.

Regulación detallada dos terreos e das construcións.

Trazado da rede viaria pública e sinalización de aliñacións.

Se é o caso, localización reservada para dotacións e, en particular, os equipamentos sinalando o seu carácter público ou privado.

Delimitación do seu perímetro.

Cando o plan
xeral remita a
súa ordenación
detallada a un
plan especial de
reforma interior.

Cando o plan
xeral conteña a
súa ordenación
detallada .

Establecemento de prazos para a edificación.

Características e trazado das redes de servizos.

Trazado e características da rede viaria pública, con sinalización de aliñacións.

Espazos reservados para outras dotacións e equipamentos.

Delimitación dos espazos libres e zonas verdes.

Cualificación dos terreos.

Delimitación do seu perímetro .

Determinacións do planeamento anterior que sexan compatibles coa normativa vixente e que o propio plan xeral declare subsistentes, delimitando as correspondentes áreas de planeamento
incorporado.

Determinacións necesarias para a adaptación ao ambiente.

Determinación dos prazos para a aprobación do planeamento de desenvolvemento.

Carácter público ou privado das dotacións.

Delimitación de áreas de repartición en solo urbano non consolidado e en solo urbanizable.

Catálogo.

Previsión de aparcadoiros de titularidade pública.

Estrutura xeral e orgánica do territorio.

Determinación do sistema de actuación nos ámbitos de solo urbano non consolidado e de solo urbanizable.

Delimitación de sectores en solo urbanizable e de ámbitos de solo urbano non consolidado.

EN SOLO
URBANIZABLE
(artigo 126)

EN SOLO
URBANIZABLE
(artigo 126)

EN SOLO DE
NÚCLEO RURAL
(artigo 122)

EN SOLO URBANO
NON CONSOLIDADO
(artigo 119)

(artigo 113)

EN SOLO URBANO
CONSOLIDADO

EN SOLO URBANO
CONSOLIDADO
(artigo 113)

Clasificación do solo de todo o termo municipal.

(artigo 105)
División do solo urbano en distritos.

Obxectivos xerais e criterios de ordenación.

XERAIS

Determinacións

Equipo multidisciplinar formado por un mínimo de tres especialistas con titulación universitaria de segundo ou terceiro ciclos, dos que, polo menos un deles terá que ser arquitecto ou arquitecta ou
enxeñeiro ou enxeñeira de camiños, canles e portos, ou ter o grao en arquitectura ou en enxeñaría de camiños, canles e portos. (artigo 85.2)

redactores
2.

Un ou varios termos municipais completos (artigo 103.2)

xeneralidades

Ámbito

1.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
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2.1.3 ANEXOS
Á MEMORIA
(artigo 135)
PARTE I. ESTUDO
DO MEDIO RURAL
(artigo 137)

2.2 ESTUDO DO
MEDIO RURAL
E ANÁLISE DO
MODELO DE
ASENTAMENTO
POBOACIONAL E DA
MOBILIDADE

2.1.3 ANEXOS Á
MEMORIA

2.1.2 PARTE II:
XUSTIFICACIÓN
(artigo 134)

2.1.2 PARTE II:
XUSTIFICACIÓN
(artigo 134)

2.1.1 PARTE I:
INFORMACIÓN
(artigo 133)

Usos actuais do solo.

(artigo 133)

Análise detallado:
- dos usos do solo
- da paisaxe rural,
- do parcelario rural, a súa estrutura e evolución,
- da tipoloxía das edificacións e construcións tradicionais,
- das infraestruturas existentes,
- dos camiños e vías rurais,
- do planeamento dos concellos limítrofes.
Incluirá as determinacións do Plan básico autonómico que sexan relevantes sobre o territorio.

ANEXO SÍNTESE: Documento síntese do contido da memoria.
Incorporará a ficha resume co contido detallado na táboa II.11 do Anexo II deste Regulamento.

ANEXO III: ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO E DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA.

ANEXO II: INFORME XUSTIFICATIVO DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE.

ANEXO I: MEMORIA XUSTIFICATIVA DE ADAPTACIÓN AO AMBIENTE E PROTECCIÓN DA PAISAXE.

Calquera outra circunstancia respecto da cal se impoña unha motivación ou xustificación.

Xustificación do sistema de ponderación empregado para a elección dos parámetros aplicables na obtención do aproveitamento tipo, se procede.

Xustificación das áreas de repartición delimitadas polo plan, de acordo co establecido nos artigos 234 e 235 deste Regulamento, e do equilibrio exixido entre elas; especificacións
dos sistemas xerais incluídos ou adscritos ás ditas áreas de repartición e/ou aos sectores e ámbitos de solo urbano non consolidado correspondentes.

Xustificación da coherencia do plan cos instrumentos de ordenación do territorio, en particular coas determinacións e criterios establecidos polas Directrices de ordenación
do territorio.

Xustificación da reserva de solo para vivenda protexida.

Xustificación das reservas de solo para sistemas xerais, e para os sistemas locais dos ámbitos de solo urbano non consolidado .

Identificación:
Dos distritos delimitados no solo urbano.
Dos ámbitos delimitados en solo urbano non consolidado.
Dos sectores en solo urbanizable.
Das áreas de actuación integral en núcleo rural.
Con expresión das súas superficies, e asignación de usos globais e intensidades, cando corresponda.

- A inclusión de terreos na clase de solo urbanizable e xustificación dos desenvolvementos residenciais que o plan xeral prevexa en sectores de solo urbanizable segundo artigo
68 deste Regulamento.
- A inclusión de terreos na clase de solo rústico, ordinario e de especial protección, e nas súas diferentes subcategorías.

Neste senso, motivación dos criterios adoptados para:
- A delimitación dos ámbitos de solo urbano consolidado e non consolidado.
- A delimitación dos solos de núcleo rural e a súa categorización como tradicionais e comúns. Xustificación do grao de consolidación.

Establecemento das clases e categorías de solo incidentes no plan, detallando a superficie incluída en cada unha delas.

Obxectivos, directrices e estratexia de desenvolvemento a longo prazo, no horizonte temporal fixado.

Xustificación do modelo de desenvolvemento elixido e descrición da ordenación proposta.
(Ver artigo 67 deste Regulamento, cálculo da capacidade residencial)

Xustificación da conveniencia e oportunidade da redacción do Plan.

OUTROS DATOS INFORMATIVOS de interese para a redacción do plan xeral.

Análise da necesidade de vivenda, libre e de protección, e de solo para actividades produtivas.

Características DEMOGRÁFICAS da poboación asentada no territorio, condicións económicas e sociais e previsións da súa evolución. (Ver artigo 68 deste Regulamento)

ANÁLISE DAS Redes básicas existentes dos servizos de subministro e evacuación de augas, hidrantes de incendios, gas, electricidade, telecomunicacións e outros
análogos, con referencia a súa capacidade.

Análise do grao de adecuación das dotacións urbanísticas existentes ás necesidades da poboación, en especial no referente ás comunicacións, aos espazos
libres e zonas verdes e aos equipamentos.

Análise do planeamento vixente e do seu grao de cumprimento, manifestando a parte do mesmo que se asuma na nova ordenación (áreas de planeamento
incorporado).

Análise do planeamento vixente nos concellos limítrofes; necesidade ou non da congruencia da clasificación e cualificación do solo coa dos terreos colindantes
doutros municipios.

afeccións derivas da NORMATIVA sectorial con incidencia no ámbito do plan.

Determinacións dos Instrumentos de Ordenación do Terriotorio, con incidencia no ámbito do plan.

Relación dos núcleos de poboación existentes no municipio, agrupados por parroquias.

Sinalización pormenorizada dos valores que podan ser obxecto de protección: paisaxísticos, ecolóxicos, urbanos, culturais, históricos  artísticos, ou similares.

identificación das Zonas nas que sexa desaconsellable o desenvolvemento urbanizador por concorrer riscos tecnolóxicos, xeotécnicos ou naturais
que podan afectar á seguridade das persoas e bens.

Características naturais do territorio: xeolóxicas, topográficas, hidrolóxicas, climatolóxicas ou análogas.

2.1.1 PARTE I:
INFORMACIÓN

2.1 MEMORIA

2.1 MEMORIA

2.1 MEMORIA

2.1 MEMORIA

1. Documentación

Normas e medidas de protección do solo rústico para asegurar a conservación , protección e recuperación dos valores e potencialidades propios do medio rural.
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2.3.1 PLANOS.
INFORMACIÓN
URBANÍSTICA
(artigo 140)

PARTE III: ANÁLISE
DA MOBILIDADE
(artigo 139)

2.2 ESTUDO DO
MEDIO RURAL
E ANÁLISE DO
MODELO DE
ASENTAMENTO
POBOACIONAL E DA
MOBILIDADE

2.3 PLANOS

PARTE II: ANÁLISE
DO MODELO DE
ASENTAMENTO
POBOACIONAL
(artigo 138)

PARTE II: ANÁLISE
DO MODELO DE
ASENTAMENTO
POBOACIONAL
(artigo 138)

2.2 ESTUDO DO
MEDIO RURAL
E ANÁLISE DO
MODELO DE
ASENTAMENTO
POBOACIONAL E DA
MOBILIDADE

2.2 ESTUDO DO
MEDIO RURAL
E ANÁLISE DO
MODELO DE
ASENTAMENTO
POBOACIONAL E DA
MOBILIDADE

PARTE II: ANÁLISE
DO MODELO DE
ASENTAMENTO
POBOACIONAL
(artigo 138)

Os equipamentos e espazos libres e zonas verdes existentes con indicación do seu carácter público ou privado.
Trazado das redes de servizos existentes no núcleo, de ser o caso.
As afeccións sectoriais e dos instrumentos de ordenación do territorio con incidencia no núcleo.
As edificacións de carácter tradicional de acordo co artigo 33 do Regulamento.

Dúas fotografías aéreas, a escala similar á dos planos anteriores:
- Unha do “voo americano” do ano 1956.
- Outra o máis recente posible respecto do momento da redacción do plan xeral.
Sobre elas se reflectirán:
- o perímetro do núcleo,
- e as edificacións tradicionais, de acordo co artigo 33 do Regulamento, identificadas.

PLANOS DE ORDENACIÓN: a escala mínima 1:2000, realizados sobre base parcelaria catastral, nos que se sinalará:
- O perímetro do núcleo delimitado, diferenciando os ámbitos categorizados como tradicional e común, no caso de que ambos convivan no mesmo núcleo.
- Localización reservada para os equipamentos, espazos libres e zonas verdes previstos polo plan, de ser o caso.
- Trazado e características da rede viaria, con sinalización do largo e aliñacións de todas as vías.
- Trazado e características das redes de servizos propostas.
- Delimitación das áreas de actuación integral no núcleo, de ser o caso.
- Cualificación urbanística do núcleo, reflectindo a ordenanza u ordenanzas de aplicación.

-

PLANOS DE INFORMACIÓN: a escala mínima 1:2000, realizados sobre base topográfica, nos que se sinalará:
- O perímetro do núcleo delimitado.
- Clases e categorías de solo dos terreos colindantes co solo de núcleo delimitado.
- Os elementos catalogados e o seu contorno de protección e zonas de amortecemento, de ser o caso.

Contido:
Mapas de riscos, sinalando as áreas vulnerables pola existencia de riscos naturais, xeolóxicos ou tecnolóxicos e áreas afectadas por impactos ambientais
relevantes.
Mapas de capacidade do territorio en canto a contaminación atmosférica, de protección da contaminación luminosa, e de contaminación acústica, no
suposto de que se haxan elaborado.

MECANISMOS DE FINANZAMENTO OPORTUNOS E PROCEDEMENTOS PARA O SEU SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E REVISIÓN.
A. PLANOS DE
INFORMACIÓN
XERAL
Escala mínima
1:10.000

E.

D. Análise de custos e beneficios económicos, sociais e ambientais.
Análise económica das actuacións programadas en relación coa mobilidade urbana e coa implantación ou modificación de servizos de transporte colectivo.

C. Medidas a adoptar.
- Medidas propostas en relación co transporte colectivo: implantación ou reforzo, de ser o caso.
- Medidas propostas para facilitar a mobilidade entre os núcleos rurais e urbanos.
- Medidas propostas para facilitar a mobilidade das persoas con discapacidade, de acordo coa normativa sectorial en materia de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas e urbanísticas.
- Medidas propostas en relación co transporte de mercancías.

B. Obxectivos a lograr.

A. DiagnósE da situación.
- Análise das necesidades de tráfico xeradas polos usos, existentes ou previstos e cuantificación da suficiencia das solucións adoptadas.
A tal efecto, analizaranse os elementos do sistemas xeral de infraestruturas de comunicacións existentes e a posible necesidade de ampliación ou reforzo dos mesmos a causa
das novas necesidades xeradas polos desenvolvementos propostos.
- Análise do fomento de medidas de mobilidade sostible.
- Análise da dotación de prazas de aparcadoiro públicas existentes e da necesidade de novas prazas; carácter das necesidades de estacionamento, distinguido entre as propias
de residentes e os fluxos de non residentes.
- Análise da dotación de aparcadoiros para vehículos pesados, de ser o caso.

D.
FOTOGRAFÍAS
AÉREAS

C. PLANOS

C. PLANOS

- CARACTERÍSTICAS DA EDIFICACIÓN: Breve descrición da tipoloxía predominante no núcleo: tipo de edificacións, usos, sistemas construtivos, materiais,
alturas, e outros.
- SISTEMA VIARIO: Breve descrición do sistema viario do núcleo e da pervivencia ou non da estrutura de camiños tradicionais, muros de peche, e outros
elementos.
- SISTEMA DE SERVIZOS URBANOS: Identificación e características principais das redes de servizos existentes no núcleo: de abastecemento e evacuación de
augas, de subministro de enerxía eléctrica, alumeado público, gas, telecomunicacións e outros, con análise do estado das redes e instalacións en relación coas
necesidades actuais e das medidas procedentes para atender ás necesidades que se deriven do plan.
- IDENTIFICACIÓN DE EQUIPAMENTOS E ESPAZOS LIBRES OU ZONAS VERDES: elementos existentes ou propostos no núcleo. Indicación do seu carácter
público ou privado, superficie e características principais.
- IDENTIFICACIÓN DAS ÁREAS DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER INTEGRAL: de ser o caso, con expresión da súa superficie.

- EVOLUCIÓN: Breve descrición da evolución do núcleo, tendencias de crecemento/decrecemento da poboación.
- CONDICIONANTES DO ENTORNO: elementos naturais que condicionen o seu crecemento: topografía, canles de auga, situación costeira, existencia de
elementos catalogados polos seus valores patrimoniais, naturais ou paisaxísticos e outros.

- IDENTIFICACIÓN: nome, situación por parroquia e código asignado.
- TIPO DE NÚCLEO: respecto do sistema de asentamentos das DOT.
- SUPERFICIE E GRAO DE CONSOLIDACIÓN: superficie de núcleo delimitada de cada categoría de solo (tradicional e común), número de parcelas edificadas,
e consolidación.

B. FICHA DE
CADA NÚCLEO

B. FICHA DE
CADA NÚCLEO

Análise do marco territorial. Evolución dos asentamentos. Elementos centralizadores e de dispersión. Análise do marco metropolitano, cando proceda.
De ser o caso, desenvolvemento do planeamento vixente.
Identificación dos núcleos existentes. Incluirase un listado ordenado por parroquias de todos os asentamentos, categorizados segundo o sistema das
DOT, asignando un código identificativo a cada núcleo.
Identificación das áreas de recualificación existentes no municipio, de ser o caso.
Calquera outra circunstancia relevante para a xustificación das medidas de protección e mellora que estableza.

A. MEMORIA
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2.3 PLANOS

2.3 PLANOS

2.3 PLANOS

2.3.2 PLANOS.
ORDENACIÓN
URBANÍSTICA
(artigo 141)

2.3.2 PLANOS.
ORDENACIÓN
URBANÍSTICA
(artigo 141)

2.3.2 PLANOS.
ORDENACIÓN
URBANÍSTICA
(artigo 141)

2.3.1 PLANOS.
INFORMACIÓN
URBANÍSTICA
(artigo 140)

Trazado e características das instalacións, galerías e redes de servizos e conexións cos sistemas xerais que prevexa o plan.

Situación e características da previsión de aparcadoiros públicos.

Escala mínima
1:2.000

Trazado e características da rede viaria, clasificada segundo o tráfico, sinalando as aliñacións e o largo de todas as vías, e o trazado do viario de conexión
cos sistemas xerais, de ser o caso.

Emprazamento dos equipamentos existentes ou previstos, sinalando o seu carácter público ou privado.

Delimitación dos espazos libres e zonas verdes públicas existentes e previstas.

Cualificación urbanística de todo o ámbito, reflectindo as ordenanzas de aplicación que correspondan a cada zona.

Diferenciación, dentro do solo urbano non consolidado, dos terreos:
- Nos que sexan necesarios procesos de urbanización.
- Nos que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana.
- Nos que se vaian desenvolver actuacións de dotación cun incremento do aproveitamento superior ao 30%.

C. PLANOS DE
ORDENACIÓN DO
SOLO URBANO
CONSOLIDADO

Escala mínima
1:2.000

C. PLANOS DE
ORDENACIÓN DO
SOLO URBANO
CONSOLIDADO

Contido:
Delimitación do seu perímetro, e identificación e delimitación dos diferentes distritos que nel se establezan.

B. PLANOS DE
ORDENACIÓN DO
SOLO URBANO
Escala mínima
1:5.000

Diferenciación do solo urbano consolidado do solo urbano non consolidado.

Planos de delimitación de áreas de repartición, sinalando e grafando, no seu caso, os sistemas xerais adscritos ás mesmas.

Planos de delimitación:
- dos sectores de solo urbanizable,
- dos ámbitos de solo urbano non consolidado,
- das áreas de actuación integral en núcleo rural.

Planos de clasificación e categorización do solo

Planos da estrutura xeral e orgánica do territorio, nos cales se sinalen, conxunta ou separadamente:
- O sistema xeral de infraestruturas de comunicacións.
- O sistema xeral de infraestruturas de redes de servizos.
- O sistema xeral de equipamentos.
- O sistema xeral de espazos libres e zonas verdes.
- Os núcleos de poboación existentes no municipio.

O contido informativo relativo aos núcleos rurais incorporarase nos planos adxuntos ás fichas da análise do modelo de asentamento poboacional.

- Delimitación das áreas que non conten con todos os servizos pero que estean ocupadas pola edificación en, polo menos, dúas terceiras partes dos
espazos aptos para ela, segundo a ordenación que o plan estableza, de ser o caso.

- As características das edificacións existentes.

Expresarase pormenorizadamente o estado actual do solo urbano en canto:
- Ao seu perímetro.
- As características das obras de urbanización, do viario e das redes de servizo existentes.

A. PLANOS DE
ORDENACIÓN XERAL
DO TERRITORIO
Escala mínima
1:5.000

A. PLANOS DE
ORDENACIÓN XERAL
DO TERRITORIO
Escala mínima
1:5.000

C. PLANOS DE
INFORMACIÓN DO
SOLO DE NÚCLEO
RURAL
Escala mínima
1:2.000

B. PLANOS DE
INFORMACIÓN DO
SOLO URBANO
Escala mínima
1:5.000

Identificación e localización de espazos libres, zonas verdes e equipamentos existentes, diferenciando o seu carácter público ou privado.

Rede xeral de comunicacións, existentes ou contidas en estudos informativos aprobados en materia de infraestruturas
Representación da liña límite de edificación e do dominio público, de ser o caso.

Redes xerais de servizos existentes, con indicación do seu estado, capacidade e grao de utilización.

Evolución urbanística do concello.

Determinacións da ordenación estrutural e clasificación do solo das áreas contiguas dos municipios colindantes.

Identificación dos elementos incluídos no catálogo cos seus contornos de protección e zonas de amortecemento, de ser o caso.

Determinacións dos instrumentos de ordenación do territorio e afeccións da normativa sectorial que deban ser tidas en conta na ordenación urbanística.

Características topográficas: límites de pendentes superiores ao 50%, nas áreas susceptibles de desenvolver solos urbanizables, e rede hídrica.

Usos do solo existentes: agrícolas, forestais, gandeiros, cinexéticos, extractivos, e outros recursos naturais do territorio.
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2.5 CATÁLOGO
(artigo 197)

2.5 CATÁLOGO
(artigo 197)

2.4 NORMAS
URBANÍSTICAS
(artigo 142)

2.5.3 FICHA

O catálogo incluirá unha ficha de cada elemento que conteña:

2.5.3 FICHA

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación.

Estado de conservación.

Descrición gráfica das súas características construtivas.

Localización e delimitación do seu contorno de protección.

Os seus datos identificativos.

Planos de información e situación que incluirá a identificación da parcela na que se sitúa cada elemento, con representación do elemento e do seu contorno de protección e zona
de amortecemento, de ser o caso.

- Da adecuación ás prescricións da normativa urbanística e sectorial.

- Do proceso de obtención da información para elaborar o catálogo.

Memoria xustificativa:
- Dos criterios de catalogación seguidos.

Memoria descritiva. Incluirá un listado de todos os elementos catalogados, organizados por núcleo e parroquia. Asemade, asignarase un código identificativo a cada elemento.

Para cada categoría e zona de protección nas que se divida o solo rústico, a fin de asegurar a conservación, protección e recuperación dos valores e potencialidades propios do
medio rural.

Conterán as determinacións do plan xeral aplicables, incluíndo:
- A súa superficie.
- Os usos globais e as edificabilidades ou intensidades asignadas ao ámbito ou sector.
- As características dos sistemas xerais incluídos no ámbito ou sector ou adscritos ao mesmo, e as exixencias mínimas ás que se deban axustar os plans parciais ou especiais no
seu desenvolvemento.
- No caso dos ámbitos de solo urbano non consolidado, fixación da contía das reservas mínimas de sistemas locais e vivenda protexida.

Para os ámbitos de solo urbano non consolidado, áreas de actuación integral en solo de núcleo rural e sectores de solo urbanizable, cuxa ordenación sexa remitida polo plan
xeral ao planeamento de desenvolvemento.

Conterán, a regulamentación detallada dos usos pormenorizados, volume e condicións hixiénico  sanitarias dos terreos e construcións, así como das súas características
tipolóxicas, estéticas e construtivas.

Para a regulación do solo urbano consolidado, o solo de núcleo rural, e para os ámbitos de solo urbano non consolidado e sectores de solo urbanizable nos que o plan xeral
estableza a súa ordenación detallada.

Réxime transitorio que será de aplicación en tanto non se aproben os correspondentes plans especiais, relativas a:
a) Os ámbitos de solo urbano consolidado ou de solo de núcleo rural cuxa ordenación detallada sexa remitida polo plan xeral a un plan especial de protección.
b) Os ámbitos de solo urbano non consolidado nos que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana, ou nos que se vaian desenvolver actuacións de
dotación, segundo establecido no artigo 28 do Regulamento, cuxa ordenación detallada sexa remitida polo plan xeral a un plan especial de reforma interior.

Réxime das construcións e edificacións preexistentes que queden en situación de fóra de ordenación ou incompatibilidade co novo plan.

Réxime de usos e obras provisionais para o solo urbano non consolidado, solo urbanizable e terreos afectos aos sistemas xerais, en tanto non se inicie o procedemento de xestión
correspondente.

Réxime de protección, e servidumes e demais limitacións, derivadas dos bens de dominio público situados no termo municipal, segundo previsións da normativa
sectorial aplicable.

Regulación concreta das dotacións, sen prexuízo do establecido na normativa sectorial.

Regulación xeral das tipoloxías e sistemas de medición dos parámetros edificatorios, establecemento das condicións de habitabilidade e as dimensións dos diferentes elementos
construtivos que non estean regulados na normativa sectorial correspondente.

Regulación común aos distintos usos posibles en cada clase de solo.

Instrucións aclaratorias e facilitadoras da comprensión, a interpretación e a aplicación dos documentos que integran o plan.

Diferenciación das categorías de solo rústico: de protección ordinaria e de especial protección, e das subdivisións correspondentes, determinando as
normas de protección de aplicación a cada zona.

2.5.2 PLANOS

2.5.1 MEMORIA

2.4.3 NORMAS DE
PROTECCIÓN

2.4.3 FICHAS

2.4.2
ORDENANZAS DE
EDIFICACIÓN E
USOS DO SOLO

2.4.1 NORMAS
URBANÍSTICAS
XERAIS

F. PLANOS DE
ORDENACIÓN DO
SOLO RÚSTICO
Escala mínima
1:10.000

Cando o plan xeral non opte pola súa ordenación detallada directa, incorporará planos referidos aos seguintes extremos:
- Delimitación de cada sector de solo urbanizable e ámbito de solo urbano non consolidado, con expresión da súa superficie.
- Desenvolvemento dos sistemas da estrutura xeral do territorio afectos ao ámbito ou sector, coa precisión suficiente para permitir a redacción de plans
parciais e plans especiais.
- Emprazamento dos centros de servizo, e trazado das redes fundamentais de servizos previstos polo plan, con expresión das súas características
técnicas principais.
- Asignación de usos globais e intensidades.

E. PLANOS DE
ORDENACIÓN DO
SOLO URBANO NON
CONSOLIDADO E DO
SOLO URBANIZABLE
Escala mínima
1:5.000

Cando opte pola súa ordenación detallada, para os sectores e ámbitos correspondentes, o plan xeral deberá desenvolver a mesma documentación que
se establece para os plans parciais e os plans especiais de reforma interior respectivamente.

O contido relativo á ordenación dos núcleos rurais incorporarase nos planos adxuntos ás fichas da análise do modelo de asentamento poboacional.

D. PLANOS DE
ORDENACIÓN DO
SOLO DE NÚCLEO
RURAL
Escala mínima
1:2.000
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Avaliación do custo de execución dos sistemas xerais e das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da iniciativa de financiamento, xustificando
as previsións que cumpra realizar con recursos propios do concello.
Parte I: Avaliación do impacto da actuación urbanizadora nas Facendas Públicas afectadas polo custo das novas infraestruturas ou da prestación de servizos resultantes.
Parte II: Análise da suficiencia e adecuación do solo destinado a usos produtivos.
Memoria de viabilidade económica.

2.7.1 AVALIACIÓN
ECONÓMICA
2.7.2 INFORME DE
SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICA
(artigo 169)

2.7 ESTUDO
ECONÓMICO
(artigo 143)

APROBACIÓN
INICIAL

PREVIO Á
APROBACIÓN
INICIAL

PREVIO Á
APROBACIÓN
INICIAL

INICIO DA
TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

FORMULACIÓN

Someterá o documento a información pública.
PRAZO DOUS MESES.

O concello procederá á aprobación inicial do plan.

b) No ámbito da Comunidade Autónoma.
- INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO: cando no termo municipal existan costas.
- INFORME DO ÓRGANO SUBSTANTIVO COMPETENTE NA INFRAESTRUTURA: cando no termo municipal existan ámbitos afectados por servidumes acústicas.

a) No ámbito da Administración do Estado:
- Informe do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: cando no termo municipal existan Bens de Interese Cultural de titularidade do Estado, adscritos a servizos públicos xestionados
pola Administración do Estado, ou que formen parte do Patrimonio Nacional.
- INFORME DO MINISTERIO DE DEFENSA: Cando no termo municipal existan terreos, edificacións e instalacións afectos á Defensa Nacional.
- INFORME DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE: cando no termo municipal existan costas, ou terreos previstos para os proxectos, obras e infraestruturas hidráulicas
de interese xeral contemplados nos Plans Hidrolóxicos de Conca, ou no Plan Hidrolóxico Nacional.
- INFORME DO ÓRGANO SUBSTANTIVO COMPETENTE NA INFRAESTRUTURA: cando no termo municipal existan ámbitos afectados por servidumes acústicas.
- INFORME DO MINISTERIO DE FOMENTO: Cando no termo municipal existan afeccións a estradas estatais ou aos seus elementos funcionais, por estar dentro da súa zona de influencia, ou tramos
de liñas ferroviarias, elementos da infraestrutura ferroviaria ou zonas de servizo ferroviario.
- INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE AVIACIÓN CIVIL DO MINISTERIO DE FOMENTO: cando no termo municipal existan aeroportos de interese xeral, zonas de servizo aeroportuario ou espazos
suxeitos a servidumes aeronáuticas ou acústicas establecidas ou a establecer en virtude da Lei de navegación aérea.

Con carácter previo á aprobación inicial, o concello solicitará os seguintes informes:

Informe dos servizos técnicos e xurídicos municipais sobre a conformidade do plan coa lexislación vixente.

De resultas do estudo ambiental estratéxico, o concello elaborará a versión inicial do plan.

O concello elaborará o estudo ambiental estratéxico atendendo os criterios contidos no documento de alcance e de conformidade co contido exixible na lexislación vixente.

O documento de alcance do estudo ambiental estratéxico estará a disposición do público a través da sede electrónica do órgano ambiental e da consellaría competente en materia de Urbanismo.

Realizadas as consultas, o órgano ambiental formulará o documento de alcance do estudo ambiental estratéxico, que, como mínimo, incluirá todas aquelas administracións públicas que deban emitir
informe sectorial de conformidade coa lexislación aplicable.
prazo dous meses.
Contados dende o efectivo cumprimento dos trámites anteriores e a recepción da documentación completa.

Transcorrido este prazo, o procedemento continuará nos termos establecidos na lexislación vixente.

PRAZO PARA PRONUNCIARSE 2 MESES.

O órgano ambiental someterá esa documentación ás consultas:
- do órgano competente en materia de urbanismo,
- das demais administracións públicas afectadas,
- e das persoas interesadas,
- das empresas ou entidades titulares dos sistemas de infraestruturas de servizos.

O órgano ambiental comprobará que aqueles inclúen os documentos exixibles e solicitará, na súa falta, que se acheguen os documentos preceptivos.
PRAZO MÁXIMO 1 MES.

O concello trasladará ao órgano ambiental:
a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica,
un borrador do plan co contido necesario para a súa análise urbanística,
e o documento inicial estratéxico.

Iniciada a fase de formulación do planeamento xeral, redactarase un borrador do plan, co contido mínimo establecido no artigo 145 do Regulamento, e un documento inicial estratéxico, co contido
establecido na lexislación vixente.

A consellaría facilitará á administración municipal a documentación solicitada e coordinará canta información se deba ter en conta para a redacción do instrumento de planeamento e que deba ser
achegada polos diferentes departamentos da Administración autonómica.
PRAZO 1 MES.

O concello poderá solicitar da consellaría competente en materia de urbanismo canta documentación considere necesaria para a redacción do plan xeral.

1. PROCEDEMENTO DE APROBACIÓN (artigo 144)

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

Estratexia para o desenvolvemento coherente do plan e, en particular, determinación da execución dos sistemas xerais que deban crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas de solo
urbano non consolidado e dos sectores de solo urbanizable.

Diferenciadas para cada nivel de protección.

2.6 ESTRATEXIA DE
ACTUACIÓN (artigo
143)

2.5.4 Normas
de protección

Fotografías.

Descrición do uso actual.

Nivel de protección e actuacións autorizables.
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CONTINUACIÓN
DA TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

TRAS A
APROBACIÓN
INICIAL

TRAS A
APROBACIÓN
INICIAL

O concello trasladará esta documentación ao órgano competente en materia de urbanismo, o cal:
- realizará as consultas previstas no documento de alcance do estudo ambiental estratéxico,
- dará audiencia aos municipios limítrofes,
- e solicitará os informes sectoriais autonómicos preceptivos.

TRAS A
APROBACIÓN
INICIAL

Se, transcorridos tres meses dende o requirimento do órgano ambiental, o concello non remitise o expediente reparado, ou se unha vez presentado for insuficiente, o órgano ambiental dará por
finalizada a avaliación ambiental estratéxica, e notificará ao concello promotor e á consellaría competente en materia de urbanismo a resolución de terminación.

Se durante a referida análise observa algunha deficiencia, instará o concello á reparación.
PRAZO MÁXIMO 3 MESES.
Neste suposto, suspenderase o cómputo do prazo para a formulación da declaración ambiental estratéxica.

PRAZO MÁXIMO 1 MES.

O órgano ambiental realizará unha análise técnica do expediente e unha análise dos efectos significativos da aplicación do plan no medio ambiente.

Tomando en consideración as alegacións formuladas nos trámites de información pública e de consultas, o concello modificará, de ser preciso, o estudo ambiental estratéxico e elaborará a proposta
do plan, que remitirá ao órgano ambiental xunto co expediente de avaliación ambiental estratéxica completo, constituído por:
- A proposta final do plan.
- O estudo ambiental estratéxico.
- O informe de participación pública e consultas.
- O documento resume que describa como se integraron na proposta final do plan os aspectos medioambientais, o estudo ambiental estratéxico, a súa adecuación ao documento de alcance e o
resultado das consultas.

Cumpridos os trámites anteriores, o órgano competente en materia de urbanismo remitirá ao concello o seu resultado, e poderase continuar o procedemento.

- Remisión á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, para que valore a necesidade de solicitar o Informe da Comisión Galega de Protección Civil: en todo caso.

- INFORME DE PORTOS DE GALICIA: cando no termo municipal existan portos e/ou instalacións portuarias de competencia autonómica.

- INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO: cando no termo municipal existan adaptacións dos solos ao Plan de Ordenación do Litoral.

- INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE ECONOMÍA E MINAS: cando no termo municipal existan afeccións á minaría.

- INFORME DO CONSELLO AUTONÓMICO PARA A PROMOCIÓN DA ACCESIBILIDADE E A SUPRESIÓN DE BARREIRAS: cando no termo municipal exista a necesidade de proposta alternativa a itinerarios
peonís adaptados, nos termos indicados no artigo 16 do 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 de Galicia.

- INFORME DA CONSELLARÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA: cando no termo municipal existan afeccións relevantes á actividade industrial ou se prevexa a creación de áreas ou polígonos
industriais que incidan de xeito relevante no tecido industrial galego.

- INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA: cando no termo municipal existan terreos incluídos na Rede Natura 2000, ou cando no termo municipal existan reservas de sons
de orixe natural ou plans de conservación e medidas establecidas ao abeiro do artigo 21 da Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído.

- INFORME DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL: en todo caso.

- INFORME DO INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO: en todo caso.

- INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL: en todo caso, e en especial cando no termo municipal se redelimiten os corredores previstos no Plan de Ordenación do Litoral.

- INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL: en todo caso.

- INFORME DE AUGAS DE GALICIA: en todo caso.

- INFORME DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS: en todo caso.

b) No ámbito da Administración da Comunidade Autónoma:
- INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL: en todo caso.

- INFORME DO MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS: cando no termo municipal existan pirotecnias, cando o planeamento pretenda transformar en urbanizable ou edificable o solo
comprendido dentro das distancias reguladas no Real decreto 989/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de artigos pirotécnicos e cartuchería.

- INFORME DE PORTOS DO ESTADO, cando no termo municipal existan portos de titularidade estatal, e previo Ditame da COMISIÓN DE FAROS, cando no termo municipal existan afeccións ao servizo
de sinalización marítima.

- INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA ENERXÉTICA E DE MINAS ou órgano autonómico que resulte competente: cando no termo municipal existan plans que alteren o trazado dunha
canalización de gas existente.

planeamento pretenda transformar en urbanizable ou edificable o solo comprendido dentro das distancias reguladas no Real decreto 230/1998, do 16 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento
de explosivos.

- INFORME DO MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERXÍA E TURISMO: en todo caso, respecto das das telecomunicacións, e en concreto cando no termo municipal existan fábricas de explosivos, cando o

- Informe da delegación do goberno: en todo caso.

Os informes sectoriais que deberán solicitarse neste momento serán:
a) No ámbito da Administración do Estado:
- INFORME DA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA sobre cuxas concas se estenda o termo municipal: en todo caso.

PRAZO PARA EMISIÓN DE INFORMES 3 MESES.
Transcorrido o prazo, entenderanse emitidos con carácter favorable.

O resumo executivo conterá, como mínimo, os seguintes extremos:
a) Os ámbitos nos que a nova ordenación altere a vixente, cun plano da súa situación e indicación do alcance da dita alteración.
b) No seu caso, os ámbitos nos que se suspenda o outorgamento de licenzas e a tramitación doutros procedementos, indicando a duración da suspensión.

APROBACIÓN
INICIAL

Mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia. A documentación sometida a información pública abarcará:
- todos os documentos integrantes do expediente tramitado,
- un resumo executivo,
- o estudo ambiental estratéxico,
- e un resumo non técnico do estudo ambiental estratéxico.
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PUBLICACIÓN
DO ACORDO DE
APROBACIÓN
DEFINITIVA
(artigo 199)

APROBACIÓN
DEFINITIVA
Concellos de
menos de 50.000
habitantes

APROBACIÓN
DEFINITIVA
Concellos de
máis de 50.000
habitantes
APROBACIÓN
DEFINITIVA
Concellos de
menos de 50.000
habitantes

PREVIO Á
APROBACIÓN
DEFINITIVA

PREVIO Á
APROBACIÓN
DEFINITIVA

APROBACIÓN
PROVISIONAL

CONTINUACIÓN
DA TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

A eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado quedan condicionadas:
- á súa publicación de conformidade co establecido no artigo 199,
- á inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia,
- e ao que dispoña a tal efecto a lexislación vixente en materia de réxime local.

O documento que conteña a normativa e as ordenanzas, deberá publicarse no boletín oficial da provincia.

Xunto coa publicación deste acordo publicarase:
- A indicación das medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación do plan.
- A referencia ao enderezo electrónico no que figurará o contido íntegro do plan a disposición do público.
- Cando proceda, o extracto elaborado con carácter previo á aprobación do documento.

O acordo de aprobación definitiva do plan deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia.
PRAZO 1MES
Dende a súa adopción.

Respecto dos plans xerais daqueles concellos con poboación inferior a 50.000 habitantes, a consellaría competente en materia de urbanismo analizará as seguintes cuestións:
a) A integridade e suficiencia dos documentos que integran o plan.
b) A conformidade do plan coa lexislación urbanística vixente e a adecuación das súas determinacións á protección do medio rural.
c) A coherencia do plan coas Directrices de ordenación do territorio, co Plan de ordenación do litoral e cos demais instrumentos de ordenación do territorio.
d) A incidencia do plan sobre as materias de competencia autonómica e sobre as políticas autonómicas de desenvolvemento sustentable e a articulación das infraestruturas de carácter local cos
elementos vertebradores do territorio de alcance supramunicipal.
A consellería adoptará motivadamente algunha das seguintes decisións:
a) Aprobar definitivamente o plan, nos mesmos termos nos que se formula.
b) Aprobar definitivamente o plan coas condicións precisas e determinadas que se xulguen necesarias para reparar as deficiencias que presente o documento, derivadas das seguintes cuestións da
súa competencia sinaladas no recadro anterior.
Neste caso, de ser necesario, procederase de acordo co establecido no artigo 147, respecto da elaboración dun documento refundido de planeamento.
c) Aprobar parcialmente o documento, cando as deficiencias afecten áreas ou determinacións tan concretas que, prescindindo delas, o planeamento se poida aplicar con coherencia. A parte obxecto
de reparos quedará en suspenso ata a súa rectificación, resultando aplicable nesas áreas o réxime contido no artigo 204 deste Regulamento.
d) Non outorgar a aprobación definitiva.
O plan xeral entenderase definitivamente aprobado se transcorren 3 meses dende a entrada do expediente completo no rexistro do órgano competente sen que este comunicase a resolución, sempre
que o plan conteña os documentos e determinacións preceptivos.

O órgano competente municipal, segundo o establecido na lexislación de réxime local, aprobará definitivamente o plan xeral de ordenación municipal cando o concello conte con máis de 50.000
habitantes.

PRAZO 3 MESES.
Contados dende a entrada do expediente completo no rexistro da consellaría.
Transcorrido este prazo sen que se comunicase o informe solicitado, entenderase emitido con carácter favorable e poderá continuar a tramitación do plan.

Respecto dos plans xerais daqueles concellos con poboación superior a 50.000 habitantes, a consellaría competente en materia de urbanismo emitirá informe preceptivo e vinculante sobre
as seguintes cuestións:
a) A integridade e suficiencia dos documentos que integran o plan.
b) A conformidade do plan coa lexislación urbanística vixente e a adecuación das súas determinacións á protección do medio rural.
c) A coherencia do plan coas Directrices de ordenación do territorio, co Plan de ordenación do litoral e cos demais instrumentos de ordenación do territorio.
d) A incidencia do plan sobre as materias de competencia autonómica e sobre as políticas autonómicas de desenvolvemento sustentable e a articulación das infraestruturas de carácter local cos
elementos vertebradores do territorio de alcance supramunicipal.

b) No ámbito da Administración da Comunidade Autónoma:
- INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO: cando no termo municipal existan costas.

a) No ámbito da Administración do Estado:
INFORME DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE: cando no termo municipal existan costas.

Con carácter previo á aprobación definitiva, o concello deberá solicitar os seguintes informes:

A consellaría examinará a integridade do proxecto de plan.
PRAZO 1 MES.
De se apreciar algunha deficiencia, requirirá a súa emenda. Ata o cumprimento efectivo do requirimento non comezará o cómputo do prazo legal para resolución sobre a aprobación definitiva
do documento.

O expediente completo, debidamente dilixenciado, será remitido á consellaría competente en materia de urbanismo.

Emitidos os informes, o concello aprobará provisionalmente o contido do plan coas modificacións que sexan pertinentes.

- e elaborará un extracto co seguinte contido:
a) A xustificación da integración no plan dos aspectos ambientais.
b) A xustificación de como se tomaron en consideración no plan o estudo ambiental estratéxico, os resultados da información pública e das consultas, a declaración ambiental estratéxica, así como, se
é o caso, as discrepancias xurdidas no proceso.
c) As razóns da elección da alternativa seleccionada, en relación coas alternativas consideradas.
No caso de que se introducisen modificacións que signifiquen un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, pola adopción de novos criterios respecto da clasificación e cualificación do
solo ou en relación coa estrutura xeral e orgánica do territorio, abrirase un novo trámite de información pública.
Esta circunstancia deberá constar no informe xurídico que emitirá o secretario municipal con carácter previo o acordo plenario correspondente.
Emisión do informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais respecto:
- da integridade documental do expediente,
- das actuacións administrativas realizadas,
- e da conformidade do plan coa normativa vixente.

Cumpridos os trámites sinalados nas alíneas precedentes, o concello:
- incorporará o contido da declaración ambiental estratéxica ao plan, introducindo as modificacións que sexan necesarias,
- indicará as medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación do plan,

O órgano ambiental formulará a declaración ambiental estratéxica, que deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do órgano ambiental.
PRAZO 2 MESES.
Contados dende a recepción da documentación completa.
No que respecta á vixencia e procedemento de modificación da declaración ambiental estratéxica, estarase ao disposto na lexislación ambiental.

anexo 3

INSTRUMENTOS DE
DESENVOLVEMENTO: PLAN
PARCIAL e PLAN ESPECIAL DE
REFORMA INTERIOR
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2.1 MEMORIA
(artigo 171)

Usos, edificacións e infraestruturas existentes e estudo da estrutura da propiedade do solo.

2.1.1 PARTE
INFORMATIVA

2.1.3 ANEXO I:
FICHA RESUME

2.1.2 PARTE
XUSTIFICATIVA

2.1.2 PARTE
XUSTIFICATIVA

Características naturais do territorio: xeolóxicas, topográficas, hidrolóxicas, climatolóxicas ou análogas.

2.1.1 PARTE
INFORMATIVA

2.1 MEMORIA
(artigo 171)

Ficha resume do ámbito ordenado e, no seu caso, de cada polígono delimitado, no que se recollan cadros de características sobre:
Superficies.
Módulos de reservas de solo.
Usos cuantificados.
Edificabilidades e volumes.
Calesqueira aspectos relevantes da ordenación proposta.

b.9 No caso de que sexa necesario reaxustar a delimitación do ámbito do sector, incorporarase a correspondente xustificación segundo disposto nos artigos 157 e 158 deste
Regulamento.
b.10 Calquera outra circunstancia respecto da que se impoña unha motivación ou xustificación na Lei do solo de Galicia ou neste Regulamento.

b.2 Observancia do obxectivo de desenvolvemento urbanístico sostible, de acordo coas conclusións do documento ambiental.
b.3 Acreditación de que a solución proposta constitúe unha unidade funcional perfectamente conectada coas áreas colindantes.
b.4 Xustificación da adecuada conexión dos sistemas xerais e locais ordenados aos sistemas xerais existentes.
b.5 Xustificación da integración da ordenación cos elementos da paisaxe e da vexetación, de acordo co artigo 168 do Regulamento.
b.6 Xustificación de que os sistemas xerais satisfán as necesidades de abastecemento dos distintos servizos que xera a nova ordenación e, no seu caso, as propostas de reforzo
ou ampliación necesarias dos sistemas existentes.
b.7 Xustificación do cumprimento das condicións exixidas ás reservas para os sistemas locais de espazos libres e zonas verdes, equipamentos e aos sistemas locais de
infraestruturas de comunicacións e redes de servizos.
b.8 No caso de que o plan delimite polígonos, xustificarase que a citada delimitación cumpre as condicións establecidas neste Regulamento.

b.1 Adecuación da ordenación ás determinacións do plan xeral para o sector.

Obxectivos e criterios da ordenación do territorio en función das determinacións do plan xeral, da información urbanística verificada, e dos estudos complementarios realizados.

Xustificación da conveniencia, oportunidade ou procedencia da formulación do plan, de acordo co establecido no plan xeral.

OUTROS ESTUDOS que se estimen procedentes.

afeccións impostas pola lexislación sectorial e/ou polos instrumentos de ordenación do territorio no ámbito do plan.

condicionantes urbanísticos establecidos polo plan xeral.

Relación das personas titulares catastrais dos terreos afectados polo plan.

As persoas interesadas deberán presentar un documento no que acrediten fehacientemente os termos establecidas nos apartados a) e b) anteriores, recollendo os seguintes datos:
- Nome e apelidos ou razón social e domicilio das persoas propietarias afectadas, considerando os datos de titularidade catastral e os reflectidos no rexistro da propiedade, relacionados coas fincas
incluídas no ámbito da ordenación que representen máis do 50% exixido.
- Xustificación dos compromisos que se houbesen de contraer entre o axente urbanizador e o concello, e entre aquel e as futuras persoas propietarias, en orde ao modo de execución das obras de
urbanización e da implantación dos servizos, no seu caso.

b) Acreditar a aceptación polos propietarios ou propietarias que representen máis do 50% da superficie do ámbito de planeamento.

Os plans de iniciativa particular, ademais das determinacións xerais, deberán:
a) Determinar a obriga de conservación da urbanización, expresando se correrá por conta do municipio, dos futuros propietarios ou propietarias das parcelas ou dos promotores da urbanización.
No caso de que corra por conta das futuras persoas propietarias das parcelas ou das persoas promotoras da urbanización, indicarase o período de tempo ao que se estenderá a obriga de conservación.

Avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das obras de urbanización, incluíndo a conexión aos sistemas xerais e, se é o caso, as obras de ampliación ou reforzo deles.

Delimitación dos polígonos nos que se divida o sector, e modificación, de ser o caso, do sistema de actuación.

Fixación dos prazos para dar cumprimento aos deberes das persoas propietarias.

Ordenación detallada dos solos destinados polo plan xeral a sistemas xerais incluídos ou adscritos ao sector, agás que o municipio opte pola súa ordenación mediante un plan especial.

Medidas necesarias e suficientes para garantir a adecuada conexión do sector cos sistemas xerais exteriores existentes.

Determinacións necesarias para a integración da nova ordenación cos elementos valiosos da paisaxe e da vexetación.

Características e trazado das redes de servizos que prevexa o plan.

Trazado e características da rede de comunicacións propias do sector e do seu enlace co sistema xeral de comunicacións previsto no plan xeral.

2.0 PLANS DE
INICIATIVA
PARTICULAR (artigo
159)

3. Documentación

PLANS DE INICIATIVA
PARTICULAR (artigo
159)

Cualificación dos terreos.

(artigo 162)
Sinalización de reservas de terreos para sistemas locais.

Delimitación do ámbito de planeamento.

XERAIS

Determinacións

Persoas ou equipos multidisciplinares que serán, ou nos que polo menos un membro dos mesmos deberá ser, arquitecto ou arquitecta ou enxeñeiro ou enxeñeira de camiños, canles e portos, ou ter
o grao en arquitectura ou en enxeñaría de camiños, canles e portos.
(artigo 85)

redactores

2.

Un sector de solo urbanizable delimitado no plan xeral, no caso do plan parcial.
Un ámbito de solo urbano non consolidado ou un área de actuación integral en núcleo rural, no caso do plan especial de reforma interior.

xeneralidades

Ámbito

1.

PLAN parcial E PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA ORDINARIA)
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B. PLANOS DE
INFORMACIÓN DO
ÁMBITO
Escala mínima
1:2.000 sobre
cartografía catastral

Plano de asignación dos usos pormenorizados, con expresión de:
- Ordenanzas de aplicación a cada zona.
- Alturas da edificación.
- Situación das reservas de solo para o sistema local de espazos libres e zonas verdes.
- Situación das reservas e previsións de solo para equipamentos, con expresión da titularidade pública ou privada.
- Situación das reservas de solo para vivenda protexida.

2.2.1
PLANOS DE
INFORMACIÓN
URBANÍSTICA
(artigo 173)

2.2.2
PLANOS DE
ORDENACIÓN
URBANÍSTICA
Escala mínima
1:2.000
(artigo 174)

Os perfís lonxitudinais e transversais de todo o viario.
Dimensións, aliñacións e rasantes de toda a vía pública.
Reservas para aparcadoiros públicos.
Redes peonís, ciclistas e de itinerarios accesibles.
Integración do sistema de transporte colectivo, de ser o caso.

No caso de ser necesario o reaxuste do ámbito do sector, incorporarase un plano no que se reflictan os cambios e se xustifique o cumprimento do establecido nos artigos 157 e
158 do Regulamento.

Plano de polígonos delimitados en relación co plano catastral, de ser o caso.

Plano do sistema local de infraestruturas de redes de servizos.

-

Plano do sistema local de infraestruturas de comunicación, definindo suficientemente:

Plano catastral.

Plano xeomorfolóxico e de áreas de riscos xeolóxicos e naturais, de ser o caso.

Plano topográfico con curvas de nivel de metro en metro, e plano hipsométrico e clinométrico cando sexa preciso.

Plano de edificacións, usos, infraestruturas e vexetación existentes.

No seu caso, plano de contaminación dos solos e de ámbitos e elementos ambientais e do patrimonio con valores a preservar.

Plano que recolla as afeccións, tanto físicas como xurídicas que inflúan na ordenación establecida, tales como limitacións e servidumes de dominio
público e sectoriais, así como as derivadas da incidencia dos instrumentos de ordenación do territorio e outros factores análogos.

Planos da ordenación establecida no plan xeral para o ámbito territorial incluído no plan e o seu contorno.

Plano de situación do sector en relación coa estrutura xeral e orgánica do territorio, correspondente ao plan xeral de ordenación municipal.

2.2 PLANOS

B. PLANOS DE
INFORMACIÓN DO
ÁMBITO
Escala mínima
1:2.000 sobre
cartografía catastral

Escala mínima a
utilizada no plan
xeral

A. PLANOS DE
INFORMACIÓN
XERAL

O plan incorporará neste Anexo o estudo ambiental estratéxico.

Proposta de financiamento dos diferentes custos xerados polo incremento de mobilidade debido á nova actuación.

Encaixe e definición dos nodos de unión coa rede xeral do municipio (viaria, peonil, de bicicletas e de transporte público).

Xustificación do cumprimento das condicións exixidas pola normativa vixente en materia de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas no sector.

Representación das propostas de reservas de espazo de aparcadoiro ou parada para os vehículos destinados ao transporte colectivo e ao taxi.

Representación das propostas de reservas de espazo para carga e descarga de mercancías.

Representación das estacións de ferrocarril e de autobuses interurbanos existentes e daquelas previstas, de ser o caso.

Previsión da rede de itinerarios para transporte colectivo, no seu caso, e proposta de implantación das novas liñas ou prolongación das existentes.

Proposta de rede básica de itinerarios principais de vehículos e determinación das reservas para aparcadoiros.

2.2.1
PLANOS DE
INFORMACIÓN
URBANÍSTICA
(artigo 173)

2.1.5 ANEXO III:
DOCUMENTO
AMBIENTAL

2.1.4 ANEXO
II: ESTUDO DE
AVALIACIÓN DA
MOBILIDADE
(artigo 172)

Proposta de rede de itinerarios para bicicletas, no seu caso, e determinación das reservas para aparcadoiros de bicicletas.

Proposta da rede de itinerarios principais para peóns.

Avaliación da mobilidade xerada polos diferentes usos e os incrementos e variacións previstos como consecuencia das novas actuacións incorporadas polo planeamento.

2.2 PLANOS

2.1 MEMORIA
(artigo 171)

2.1.4 ANEXO
II: ESTUDO DE
AVALIACIÓN DA
MOBILIDADE
(artigo 172)
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- Condicións comúns a todas sinalando as condicións mínimas de hixiene e estética e tendo en conta a adaptación no básico ao ambiente no que estivesen situadas.

2.3.3
ORDENANZAS DE
EDIFICACIÓN

Diferenciadas para cada nivel de protección.

Fotografías.

Descrición do uso actual.

Nivel de protección e actuacións autorizables.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación.

Estado de conservación.

Descrición gráfica das súas características construtivas.

Localización e delimitación do seu contorno de protección.

Memoria de viabilidade económica en termos de rentabilidade, co contido mínimo sinalado na lexislación estatal.

Custo estimado da expropiación, no caso de que se houbese elixido este sistema para a execución do plan.

Forma de financiamento das obras correspondentes aos sistemas xerais previstos polo plan xeral que deban acometerse, de ser o caso, distinguindo os que haxan de asumir organismos ou entidades
públicas daqueles que haxan de financiarse con cargo ao sector.

O estudo económico expresará o custo aproximado de, polo menos, as seguintes obras e servizos:
- Explanación, pavimentación, sinalización, xardinería e arborado.
- Redes de abastecemento de auga, evacuación, subministro de enerxía e gas de ser o caso, alumeado público e telecomunicacións.
- Outras redes de servizos que o plan prevexa.
- Obras especiais, como desviacións de redes de servizo existentes e outras.
- Indemnizacións procedentes polas actuacións que exixa a execución do plan.
- Conexión e, no seu caso, reforzo e ampliación dos sistemas xerais existentes.
- Establecemento dos servizos públicos de transporte e recollida de lixo, se procede.

Avaliación económica da implantación dos servizos e execución das obras de urbanización, incluídas as conexións cos sistemas xerais existentes e a súa ampliación e reforzo.

2.4.4 NORMAS DE
PROTECCIÓN

2.4.3 FICHAS

O catálogo incluirá unha ficha de cada elemento que conteña:

2.4.3 FICHAS
Os seus datos identificativos.

Planos de información e situación que incluirá a identificación da parcela na que se sitúa cada elemento, con representación do elemento e do seu contorno de protección e zona
de amortecemento, de ser o caso.

Memoria xustificativa:
- Dos criterios de catalogación seguidos.
- Do proceso de obtención da información para elaborar o catálogo.
- Da adecuación ás prescricións da normativa urbanística e sectorial.

Memoria descritiva. Incluirá un listado de todos os elementos catalogados no ámbito. Asemade, asignarase un código identificativo a cada elemento.

- Normas particulares de cada zona, con referencia a volume, ocupación, altura, usos, con expresión dos permitidos, complementarios, compatibles e prohibidos, segundo
corresponda, composición arquitectónica e estética das edificacións e outros parámetros que se consideren necesarios.
- Condicións técnicas e construtivas das obras en relación cos sistemas de infraestruturas de redes de comunicación e de servizos.
- Condicións dos sistemas de espazos libres e zonas verdes e de equipamentos públicos.

2.4.2 PLANOS

2.4.1 MEMORIA

-

2.3.2
RÉXIME
URBANÍSTICO DO
SOLO

Cualificación do solo, con expresión detallada dos usos pormenorizados para cada zona.
Configuración e dimensións das parcelas edificables.
Condicións aplicables aos proxectos de urbanización.
Criterios utilizados na delimitación de polígonos e na modificación, de ser o caso, do sistema de actuación.

Xeneralidades e terminoloxía convencional, coas instrucións aclaratorias e facilitadoras da comprensión, a interpretación e a aplicación dos documentos que integren o plan.

2.3.1
DISPOSICIÓNS
XERAIS

INICIO DA
TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

Iniciada a fase de formulación do plan, redactarase un borrador do mesmo e un documento inicial estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente.
O borrador será un documento que conteña, cando menos, as liñas esenciais do planeamento e permita debater os seus criterios, obxectivos e solucións xerais.

A tal efecto, os servizos técnicos municipais e as empresas subministradoras deberán informar, no prazo máximo dun mes, sobre a suficiencia das infraestruturas e dos servizos
existentes e previstos antes de iniciar a tramitación do plan.

promotor para asegurar a conexión cos sistemas xerais exteriores á actuación.

As persoas propietarias poderán consultarlle á Administración urbanística competente sobre os criterios de ordenación e as obras que haberán de realizarse con cargo ao

O axente promotor presentará ante o concello, a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica, o borrador do plan co contido necesario para a súa análise urbanística e o documento inicial
estratéxico, quen dará traslado desta documentación ao órgano ambiental.

XERAL

PLANS DE
INICIATIVA
PARTICULAR
(artigo 160)

FORMULACIÓN

As persoas propietarias interesadas deberán presentar o documento nos prazos establecidos para elo no plan xeral, ou no prazo de 3 anos se este non os establece.

Os plans parciais poderán ser formulados polos concellos, pola Administración autonómica, por outros órganos competentes no ámbito urbanístico e polos particulares lexitimados para facelo.

FORMULACIÓN
(artigo 185)

1. PROCEDEMENTO DE APROBACIÓN (con tramitación ambiental ordinaria) (artigo 185, 186)

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

2.5 ESTUDO
ECONÓMICO
(artigo 175)

2.4 CATÁLOGO
(artigo 197)

2.4 CATÁLOGO
(artigo 197)

2.3 ORDENANZAS
REGULADORAS
(artigo 176)
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TRAS A
APROBACIÓN
INICIAL

TRAS A
APROBACIÓN
INICIAL

Someterá o documento a información pública.
PRAZO DOUS MESES.

APROBACIÓN
INICIAL

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL: no caso de plans especiais non previstos no plan xeral, cando afecten a un monte ou terreo forestal.

INFORME DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS: cando afecte a estradas existentes ou ás actuacións previstas nos Plans de estradas vixentes.
INFORME DE AUGAS DE GALICIA: no caso de aprobación e modificación dos plans que conteñan determinacións co mesmo obxecto que os plans regulados na Lei de augas de Galicia.

b) No ámbito da Administración da Comunidade Autónoma:
INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL: En todo caso, salvo que se trate de instrumentos de desenvolvemento parcial de ámbitos limitados nos que a Administración local
respectiva certifique a constancia da inexistencia de bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia, baseada en informes previos, cunha antigüidade inferior a cinco anos, da consellaría competente
en materia de patrimonio cultural relativos a outros plans, programas e proxectos que afecten á totalidade do ámbito que se pretende ordenar e inclúan un estudo completo do patrimonio cultural.

INFORME DO MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS: cando no ámbito existan pirotecnias, cando o planeamento pretenda transformar en urbanizable ou edificable o solo comprendido dentro
das distancias reguladas no Real decreto 989/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de artigos pirotécnicos e cartuchería.

INFORME DE PORTOS DO ESTADO: cando ámbito existan portos de titularidade estatal, e previo Ditame da COMISIÓN DE FAROS: cando no ámbito existan afeccións ao servizo de sinalización marítima.

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA ENERXÉTICA E DE MINAS ou órgano autonómico que resulte competente: cando no ámbito existan plans que alteren o trazado dunha canalización
de gas existente.

INFORME DO MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERXÍA E TURISMO: cando afecten ao despregue das redes públicas de comunicacións electrónicas, e cando no ámbito existan fábricas de explosivos, cando
o planeamento pretenda transformar en urbanizable ou edificable o solo comprendido dentro das distancias reguladas no Real decreto 230/1998, do 16 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento
de explosivos.

Informe da delegación do goberno: en todo caso.

a) No ámbito da Administración do Estado:
INFORME DA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA sobre cuxas concas se estenda o termo municipal no que se atope o ámbito: en todo caso.

Os informes sectoriais que deberán solicitarse neste momento serán:

Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información pública, a administración municipal deberá solicitar os informes sectoriais e consultas que resulten preceptivos.
PRAZO 3 MESES para a emisión dos informes sectoriais.
Transcorrido o prazo, entenderanse emitidos con carácter favorable.

Cando con posterioridade ao trámite de información pública, se pretendan introducir modificacións que supoñan un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, abrirase un novo trámite
de información pública.

Mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia.
Asemade, notificaráselles individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos terreos afectados.

O órgano municipal competente procederá á aprobación inicial do plan.

INFORME DO ÓRGANO SUBSTANTIVO COMPETENTE NA INFRAESTRUTURA: cando no ámbito existan ámbitos afectados por servidumes acústicas.

INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO: cando no ámbito existan costas.

b) No ámbito da Comunidade Autónoma.

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE AVIACIÓN CIVIL DO MINISTERIO DE FOMENTO: cando no ámbito existan aeroportos de interese xeral, zonas de servizo aeroportuario ou espazos suxeitos a
servidumes aeronáuticas ou acústicas establecidas ou a establecer en virtude da Lei de navegación aérea.

INFORME DO ÓRGANO SUBSTANTIVO COMPETENTE NA INFRAESTRUTURA: cando no ámbito existan zonas afectadas por servidumes acústicas.

INFORME DO MINISTERIO DE FOMENTO: Cando no ámbito existan afeccións a estradas estatais ou aos seus elementos funcionais, por estar dentro da súa zona de influencia, ou tramos de liñas
ferroviarias, elementos da infraestrutura ferroviaria ou zonas de servizo.

INFORME DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE: cando no ámbito existan costas, ou terreos previstos para os proxectos, obras e infraestruturas hidráulicas de
interese xeral contemplados nos Plans Hidrolóxicos de Conca, ou no Plan Hidrolóxico Nacional.

INFORME DO MINISTERIO DE DEFENSA: Cando no ámbito existan terreos, edificacións e instalacións afectos á Defensa Nacional.

Con carácter previo á aprobación inicial, o promotor solicitará os seguintes informes:
a) No ámbito da Administración do Estado:
Informe do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: cando no ámbito existan Bens de Interese Cultural de titularidade do Estado, adscritos a servizos públicos xestionados pola
Administración do Estado, ou que formen parte do Patrimonio Nacional.

De resultas do estudo ambiental estratéxico, o promotor elaborará a versión inicial do plan.

O promotor elaborará o estudo ambiental estratéxico atendendo os criterios contidos no documento de alcance e de conformidade co contido exixible na lexislación vixente.

O documento de alcance do estudo ambiental estratéxico estará a disposición do público a través da sede electrónica do órgano ambiental e da consellaría competente en materia de Urbanismo.

prazo dous meses.
Contados dende o efectivo cumprimento dos trámites anteriores e a recepción da documentación completa.

APROBACIÓN
INICIAL

PREVIO Á
APROBACIÓN
INICIAL

INICIO DA
TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

Realizadas as consultas, o órgano ambiental formulará o documento de alcance do estudo ambiental estratéxico, que, como mínimo, incluirá todas aquelas administracións públicas que deban emitir
informe sectorial de conformidade coa lexislación aplicable.

O órgano ambiental someterá esa documentación ás consultas:
- do órgano competente en materia de urbanismo, no caso de plans especiais non previstos no plan xeral e de plans especiais de protección que conteñan a ordenación detallada do solo urbano
consolidado.
- das demais administracións públicas afectadas,
- das persoas interesadas,
- e das empresas ou entidades titulares dos sistemas de infraestruturas de servizos, no caso de que non emitisen informe ao respecto na fase de formulación do plan.
PRAZO PARA PRONUNCIARSE 2 MESES.
Transcorrido este prazo, o procedemento continuará nos termos establecidos na lexislación vixente.

O órgano ambiental comprobará que aqueles inclúen os documentos exixibles e solicitará, na súa falta, que se acheguen os documentos preceptivos.
PRAZO MÁXIMO 1 MES.
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APROBACIÓN
PROVISIONAL

APROBACIÓN
PROVISIONAL

PREVIO Á
APROBACIÓN
DEFINITIVA

CONTINUACIÓN
DA TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

- O informe de participación pública e consultas.
O documento resume que describa como se integraron na proposta final do plan os aspectos medioambientais, o estudo ambiental estratéxico, a súa adecuación ao documento de alcance e o
resultado das consultas.

CONTINUACIÓN
DA TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

No caso de plans especiais
non previstos no plan xeral,
e de plans especiais de
protección que conteñan a
ordenación detallada do solo
urbano consolidado.

ordenación detallada do solo
urbano consolidado.

No caso de plans especiais
non previstos no plan xeral,
e de plans especiais de
protección que conteñan a

En todo caso

Este informe referirase a:
- o control da legalidade,
- a tutela dos intereses supramunicipais,
- ao cumprimento das determinacións establecidas nas Directrices de Ordenación do Territorio e dos plans territoriais e sectoriais.

Cumpridos os trámites precedentes, o órgano municipal competente procederá á aprobación provisional do plan, coas modificacións que sexan pertinentes.
O órgano municipal someterá o plan, co expediente completo debidamente dilixenciado, ao órgano competente en materia de urbanismo para o seu informe
preceptivo e vinculante.

b) No ámbito da Administración da Comunidade Autónoma:
INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO: cando no ámbito existan costas.

INFORME DE AENA: no suposto de plans especiais de ordenación dos sistemas xerais aeropurtuarios. (previo á aprobación provisional)

INFORME DA AUTORIDADE PORTUARIA: no suposto de plans especiais ou calquera outra figura de ordenación dos sistemas xerais portuarios.

Solicitaranse os seguintes informes sectoriais:
a) No ámbito da Administración do Estado:
INFORME DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE: cando no ámbito existan costas.

Os servizos xurídicos e técnicos municipais deberán emitir informe respecto:
- da integridade documental do expediente,
- das actuacións administrativas realizadas,
- da calidade técnica da ordenación proxectada
- e da conformidade do plan coa lexislación vixente.

No caso de que se introducisen modificacións que signifiquen un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, pola adopción de novos criterios respecto da clasificación e cualificación do
solo ou en relación coa estrutura xeral e orgánica do territorio, abrirase un novo trámite de información pública.

- e elaborará un extracto co seguinte contido:
a) A xustificación da integración no plan dos aspectos ambientais.
b) A xustificación de como se tomaron en consideración no plan o estudo ambiental estratéxico, os resultados da información pública e das consultas, a declaración ambiental estratéxica, así como, se
é o caso, as discrepancias xurdidas no proceso.
c) As razóns da elección da alternativa seleccionada, en relación coas alternativas consideradas.

- indicará as medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación do plan.

Cumpridos os trámites sinalados nas alíneas precedentes, o promotor:
- incorporará o contido da declaración ambiental estratéxica ao plan, introducindo as modificacións que sexan necesarias,

No que respecta á vixencia e procedemento de modificación da declaración ambiental estratéxica, estarase ao disposto na lexislación ambiental.

O órgano ambiental formulará a declaración ambiental estratéxica, que deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do órgano ambiental.
PRAZO 2 MESES.
Contados dende a recepción da documentación completa.

Se, transcorridos tres meses dende o requirimento do órgano ambiental, o promotor non remitise o expediente reparado, ou se unha vez presentado for insuficiente, o órgano ambiental dará por
finalizada a avaliación ambiental estratéxica, e notificará ao promotor promotor e á consellaría competente en materia de urbanismo a resolución de terminación.

Se durante a referida análise observa algunha deficiencia, instará ao promotor á reparación
PRAZO MÁXIMO 3 MESES.
Neste suposto, suspenderase o cómputo do prazo para a formulación da declaración ambiental estratéxica.

O órgano ambiental realizará unha análise técnica do expediente e unha análise dos efectos significativos da aplicación do plan no medio ambiente.
PRAZO MÁXIMO 1 MES.

Tomando en consideración as alegacións formuladas nos trámites de información pública e consultas, o promotor modificará, de ser preciso, o estudo ambiental estratéxico e elaborará a proposta do
plan, que remitirá ao órgano ambiental xunto co expediente de avaliación ambiental estratéxica completo, constituído por:
- A proposta final do plan.
- O estudo ambiental estratéxico.

PORTOS DE GALICIA: cando no ámbito existan portos e/ou instalacións portuarias de competencia autonómica.

CONTINUACIÓN
DA TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

TRAS A
APROBACIÓN
INICIAL

INFORME DA CONSELLARÍA DO MAR: no caso de plans das obras ou instalacións portuarias e das súas ampliacións ou plans especiais de ordenación portuaria cuxo contido sexa de natureza pesqueira.

INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO: cando no ámbito existan adaptacións dos solos ao Plan de Ordenación do Litoral.

INFORME DO CONSELLO AUTONÓMICO PARA A PROMOCIÓN DA ACCESIBILIDADE E A SUPRESIÓN DE BARREIRAS: cando no ámbito exista a necesidade de proposta alternativa a itinerarios peonís
adaptados, nos termos indicados no artigo 16 do 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 de Galicia.

INFORME DA CONSELLARÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA: cando no ámbito existan afeccións relevantes á actividade industrial ou se prevexa a creación de áreas ou polígonos industriais
que incidan de xeito relevante no tecido industrial galego.

INFORME DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL: no caso de que afecte a algunha estrada da súa titularidade.
INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE ECONOMÍA E MINAS: cando no ámbito existan afeccións á minaría.

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA: cando no ámbito existan terreos incluídos na Rede Natura 2000, ou cando no ámbito existan reservas de sons de orixe natural ou
plans de conservación e medidas establecidas ao abeiro do artigo 21 da Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído.

INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL: cando inclúan solos contaminados, e cando no ámbito se redelimiten os corredores previstos no Plan de Ordenación do Litoral.
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PRAZO 2 MESES para emisión do informe, contados dende a entrada do expediente completo no rexistro da consellaría.
Transcorrido o prazo sen comunicarse o informe poderá continuarse coa tramitación do plan.

De apreciar algunha deficiencia, requirirá a súa enmenda.
Ata o cumprimento efectivo do requirimento non comezará o cómputo do prazo legal para a emisión do informe.

A eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado quedan condicionadas:
- á súa publicación de conformidade co establecido no artigo 199,
- á inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia,
e ao que dispoña a tal efecto a lexislación vixente en materia de réxime local.

O documento que conteña a normativa e as ordenanzas, deberá publicarse no boletín oficial da provincia.

O acordo de aprobación definitiva se notificará a todas as persoas titulares catastrais dos terreos afectados.

O acordo de aprobación definitiva do plan xeral deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia.
PRAZO 1MES dende a súa adopción.
Xunto coa publicación deste acordo publicarase:
- A indicación das medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación do plan.
- A referencia ao enderezo electrónico no que figurará o contido íntegro do plan a disposición do público.
- Cando proceda, o extracto elaborado con carácter previo á aprobación do documento.

Cumpridos os trámites sinalados, o concello procederá á aprobación definitiva do plan.

No caso de plans especiais
non previstos no plan xeral,
e de plans especiais de
protección que conteñan a
ordenación detallada do solo
urbano consolidado.

PREVIO Á
APROBACIÓN
INICIAL

INFORME DO MINISTERIO DE FOMENTO: Cando no ámbito existan afeccións a estradas estatais ou aos seus elementos funcionais, por estar dentro da súa zona de influencia, ou tramos de liñas
ferroviarias, elementos da infraestrutura ferroviaria ou zonas de servizo.

INFORME DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE: cando no ámbito existan costas, ou terreos previstos para os proxectos, obras e infraestruturas hidráulicas de
interese xeral contemplados nos Plans Hidrolóxicos de Conca, ou no Plan Hidrolóxico Nacional.

INFORME DO MINISTERIO DE DEFENSA: Cando no ámbito existan terreos, edificacións e instalacións afectos á Defensa Nacional.

Con carácter previo á aprobación inicial, o promotor solicitará os seguintes informes:
a) No ámbito da Administración do Estado:
Informe do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: cando no ámbito existan Bens de Interese Cultural de titularidade do Estado, adscritos a servizos públicos xestionados pola
Administración do Estado, ou que formen parte do Patrimonio Nacional.

O informe ambiental estratéxico remitirase para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do órgano ambiental.
PRAZO 15 DIAS.

No caso de non prever efectos significativos no medio ambiente, o plan poderá aprobarse nos termos establecidos no propio informe.

No caso de prever efectos significativos sobre o medio ambiente, o informe determinará a necesidade de someter o plan a avaliación estratéxica ordinaria.

O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe ambiental estratéxico se o plan ten ou non efectos significativos no medio.

O órgano ambiental formulará o informe ambiental estratéxico.
PRAZO DOUS MESES.
Contados dende a recepción da documentación completa.

O órgano ambiental identificará e consultará ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas.
No caso de plans especiais non previstos no plan xeral e de plans especiais de protección que conteñan a ordenación detallada do solo urbano consolidado, entre os órganos que haberá que consultar
estará o competente en materia de urbanismo.

INICIO DA
TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

Iniciada a fase de formulación do plan, redactarase un borrador do mesmo e un documento ambiental estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente.
O borrador será un documento que conteña, cando menos, as liñas esenciais do planeamento e permita debater os seus criterios, obxectivos e solucións xerais.

Os plans parciais poderán ser formulados polos concellos, pola Administración autonómica, por outros órganos competentes no ámbito urbanístico e polos particulares
lexitimados para facelo.

A tal efecto, os servizos técnicos municipais e as empresas subministradoras deberán informar, no prazo máximo dun mes, sobre a suficiencia das infraestruturas e dos servizos
existentes e previstos antes de iniciar a tramitación do plan.

As persoas propietarias poderán consultarlle á Administración urbanística competente sobre os criterios de ordenación e as obras que haberán de realizarse con cargo ao
promotor para asegurar a conexión cos sistemas xerais exteriores á actuación.

As persoas propietarias interesadas deberán presentar o documento nos prazos establecidos para elo no plan xeral, ou no prazo de 3 anos se este non os establece.

O promotor trasladará ao órgano ambiental:
a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada,
un borrador do plan,
e o documento ambiental estratéxico co contido establecido na lexislación vixente.

XERAL

PLANS DE
INICIATIVA
PARTICULAR
(artigo 160)

Os plans parciais poderán ser formulados polos concellos, pola Administración autonómica, por outros órganos competentes no ámbito urbanístico e polos particulares lexitimados para facelo.

INICIO DA
TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

FORMULACIÓN
(artigo 185)

4 bis. PROCEDEMENTO DE APROBACIÓN (avaliación ambiental simplificada) (artigo 185, 186)

PUBLICACIÓN
DO ACORDO DE
APROBACIÓN
DEFINITIVA
(artigo 199)

PUBLICACIÓN
DO ACORDO DE
APROBACIÓN
DEFINITIVA
(artigo 199)

APROBACIÓN
DEFINITIVA

PREVIO Á
APROBACIÓN
DEFINITIVA

O órgano competente en materia de urbanismo examinará a integridade do proxecto de plan.
PRAZO 1 MES.
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PREVIO Á
APROBACIÓN
DEFINITIVA

TRAS A
APROBACIÓN
INICIAL

TRAS A
APROBACIÓN
INICIAL

Someterá o documento a información pública.
PRAZO DOUS MESES.

TRAS A
APROBACIÓN
INICIAL

En todo caso

INFORME DE AENA: no suposto de plans especiais de ordenación dos sistemas xerais aeropurtuarios. (previo á aprobación provisional)

INFORME DA AUTORIDADE PORTUARIA: no suposto de plans especiais ou calquera outra figura de ordenación dos sistemas xerais portuarios.

Solicitaranse os seguintes informes sectoriais:
a) No ámbito da Administración do Estado:
INFORME DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE: cando no ámbito existan costas.

Os servizos xurídicos e técnicos municipais deberán emitir informe respecto:
- da integridade documental do expediente,
das actuacións administrativas realizadas,
- da calidade técnica da ordenación proxectada
- e da conformidade do plan coa normativa vixente.

PORTOS DE GALICIA: cando no ámbito existan portos e/ou instalacións portuarias de competencia autonómica.

INFORME DA CONSELLARÍA DO MAR: no caso de plans das obras ou instalacións portuarias e das súas ampliacións ou plans especiais de ordenación portuaria cuxo contido sexa de natureza pesqueira.

INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO: cando no ámbito existan adaptacións dos solos ao Plan de Ordenación do Litoral.

INFORME DO CONSELLO AUTONÓMICO PARA A PROMOCIÓN DA ACCESIBILIDADE E A SUPRESIÓN DE BARREIRAS: cando no ámbito exista a necesidade de proposta alternativa a itinerarios peonís
adaptados, nos termos indicados no artigo 16 do Decreto 35/2000.

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE ECONOMÍA E MINAS: cando no ámbito existan afeccións á minaría.

INFORME DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL: cando afecte a algunha estrada da súa titularidade.

INFORME DA CONSELLARÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA: cando no ámbito existan afeccións relevantes á actividade industrial ou se prevexa a creación de áreas ou polígonos industriais
que incidan de xeito relevante no tecido industrial galego.

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA: cando no ámbito existan terreos incluídos na Rede Natura 2000, ou cando no ámbito existan reservas de sons de orixe natural ou
plans de conservación e medidas establecidas ao abeiro do artigo 21 da Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído.

INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL: cando inclúan solos contaminados, e cando no ámbito se redelimiten os corredores previstos no Plan de Ordenación do Litoral.

INFORME DE AUGAS DE GALICIA: no caso de aprobación e modificación dos plans que conteñan determinacións co mesmo obxecto que os plans regulados na Lei de augas de Galicia.
INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL: no caso de plans especiais non previstos no plan xeral, cando afecten a un monte ou terreo forestal.

INFORME DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS: cando afecte a estradas existentes ou ás actuacións previstas nos Plans de estradas vixentes.

b) No ámbito da Administración da Comunidade Autónoma:
INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL: En todo caso, salvo que se trate de instrumentos de desenvolvemento parcial de ámbitos limitados nos que a Administración local
respectiva certifique a constancia da inexistencia de bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia, baseada en informes previos, cunha antigüidade inferior a cinco anos, da consellaría competente
en materia de patrimonio cultural relativos a outros plans que afecten á totalidade do ámbito que se pretende ordenar e inclúan un estudo completo do patrimonio cultural.

INFORME DO MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS: cando no ámbito existan pirotecnias, cando o planeamento pretenda transformar en urbanizable ou edificable o solo comprendido dentro
das distancias reguladas no Real decreto 989/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de artigos pirotécnicos e cartuchería.

INFORME DE PORTOS DO ESTADO: cando ámbito existan portos de titularidade estatal, e previo Ditame da COMISIÓN DE FAROS: cando no ámbito existan afeccións ao servizo de sinalización marítima.

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA ENERXÉTICA E DE MINAS ou órgano autonómico que resulte competente: cando no ámbito existan plans que alteren o trazado dunha canalización
de gas existente.

INFORME DO MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERXÍA E TURISMO: cando afecten ao despregue das redes públicas de comunicacións electrónicas, e cando no ámbito existan fábricas de explosivos, cando
o planeamento pretenda transformar en urbanizable ou edificable o solo comprendido dentro das distancias reguladas no Real decreto 230/1998, do 16 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento
de explosivos.

Informe da delegación do goberno: en todo caso.

Os informes sectoriais que deberán solicitarse neste momento serán:
a) No ámbito da Administración do Estado:
INFORME DA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA sobre cuxas concas se estenda o termo municipal no que se atope o ámbito: en todo caso.

Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información pública, a administración municipal deberá solicitar os informes sectoriais e consultas que resulten preceptivos.
PRAZO 3 MESES para a emisión dos informes sectoriais.
Transcorrido o prazo, entenderanse emitidos con carácter favorable.

Cando con posterioridade ao trámite de información pública, se pretendan introducir modificacións que supoñan un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, abrirase un novo trámite
de información pública.

Mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia.
Asemade, notificaráselles individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos terreos afectados.

O órgano municipal competente procederá á aprobación inicial do plan.

INFORME DO ÓRGANO SUBSTANTIVO COMPETENTE NA INFRAESTRUTURA: cando no ámbito existan ámbitos afectados por servidumes acústicas.

a) No ámbito da Comunidade Autónoma.
INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO: cando no ámbito existan costas.

APROBACIÓN
INICIAL

PREVIO Á
APROBACIÓN
INICIAL

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE AVIACIÓN CIVIL DO MINISTERIO DE FOMENTO: cando no ámbito existan aeroportos de interese xeral, zonas de servizo aeroportuario ou espazos suxeitos a
servidumes aeronáuticas ou acústicas establecidas ou a establecer en virtude da Lei de navegación aérea.

INFORME DO ÓRGANO SUBSTANTIVO COMPETENTE NA INFRAESTRUTURA: cando no ámbito existan zonas afectadas por servidumes acústicas.
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PUBLICACIÓN
DO ACORDO DE
APROBACIÓN
DEFINITIVA
(artigo 199)

O órgano competente en materia de urbanismo examinará a integridade do proxecto de plan.
PRAZO 1 MES.
De apreciar algunha deficiencia, requirirá a súa enmenda.
Ata o cumprimento efectivo do requirimento non comezará o cómputo do prazo legal para a emisión do informe.
PRAZO 2 MESES para emisión do informe, contados dende a entrada do expediente completo no rexistro da consellaría.
Transcorrido o prazo sen comunicarse o informe poderá continuarse coa tramitación do plan.

Este informe referirase a:
- o control da legalidade,
- a tutela dos intereses supramunicipais,
- ao cumprimento das determinacións establecidas nas Directrices de ordenación do territorio e dos plans territoriais e sectoriais.

Cumpridos os trámites precedentes, o órgano municipal competente procederá á aprobación provisional do plan, coas modificacións que sexan pertinentes.
O órgano municipal someterá o plan, co expediente completo debidamente dilixenciado, ao órgano competente en materia de urbanismo para o seu informe
preceptivo e vinculante.

A eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado quedan condicionadas:
- á súa publicación de conformidade co establecido no artigo 199,
- á inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia,
- e ao que dispoña a tal efecto a normativa vixente en materia de réxime local.

O documento que conteña a normativa e as ordenanzas, deberá publicarse no boletín oficial da provincia.

O acordo de aprobación definitiva se notificará a todas as persoas titulares catastrais dos terreos afectados.

Xunto coa publicación deste acordo publicarase:
- A indicación das medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación do plan.
- A referencia ao enderezo electrónico no que figurará o contido íntegro do plan a disposición do público.
- Cando proceda, o extracto elaborado con carácter previo á aprobación do documento.

O acordo de aprobación definitiva do plan xeral deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia.
PRAZO 1MES dende a súa adopción.

Cumpridos os trámites sinalados, o concello procederá á súa aprobación definitiva.

No caso de plans especiais
non previstos no plan xeral,
e de plans especiais de
protección que conteñan a
ordenación detallada do solo
urbano consolidado.

APROBACIÓN
PROVISIONAL

APROBACIÓN
DEFINITIVA
PUBLICACIÓN
DO ACORDO DE
APROBACIÓN
DEFINITIVA
(artigo 199)

No caso de plans especiais
non previstos no plan xeral,
e de plans especiais de
protección que conteñan a
ordenación detallada do solo
urbano consolidado.

APROBACIÓN
PROVISIONAL

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL: no suposto de plans especiais de protección e calquera outra figura que incida sobre conxuntos
históricos declarados.

a) No ámbito da Administración da Comunidade Autónoma:
INFORME DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO: cando no ámbito existan costas.

anexo 4

EXEMPLOs
GRÁFICOs
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