
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 280Página 13556 4 de diciembre de 2007

TITULO I: NORMAS XERAIS

CAPITULO 1 - CONSIDERACIÓNS XERAIS

ARTIGO 1.1.1 - OBXECTO E NATUREZA

O presente Plan Xeral de Ordenación Municipal ten por obxecto a ordenación 
urbanística de todo o territorio do Concello de Zas.

O contido do presente Plan Xeral é o previsto na lexislación urbanística básica 
do Estado e Autonómica:

- Lei 6/1998, do 13 de abril, sobre Réxime do Solo e Valoracións.

- Lei 4/2000 que modifica a Lei 6/1998, sobre Réxime do Solo e Valoracións.

- Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004, do 29 de decembro.

ARTIGO 1.1.2. - ÁMBITO

O seu ámbito comprende a totalidade dos temeos do termo municipal de Zas, 
na Provincia da Coruña.

ARTIGO 1.1.3. -VIXENCIA, REVISIÓN E MODIFICACIÓN.

1. - Vixencia:
Traía entrada en vigor, a vixencia deste Plan Xeral, será indefinida ata a súa 
revisión ou modificación si fose o caso.

2. - Revisión:
Enténdese por revisión a adopción de novos criterios respecto á estrutura xeral 
e orgánica do territorio, ou á clasificación do solo, motivadas pola elección dun 
modelo territorial distinto ou pola aparición de circunstancias especiáis, de 
carácter demográfico ou económico, ou polo esgotamento da súa capacidade.

A revisión poderá determina-la substitución do instrumento de planeamento 
existente e observaranse as mesmas disposicións enunciadas para a súa 
tramitación e aprobación.

O acordo de revisión do Plan Xeral, será adoptado pola Corporación, que 
valorará os supostos antes ditos, en razón dos distintos condicionantes 
políticos, económicos e sociais que podan incidir na súa falta de adaptación.
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Cando as circunstancias o esixan, o órgano competente da Comunidade 
Autónoma, poderá ordena-la revisión do Plan, previa audiencia da entidade 
local.

O presente Plan Xeral, deberá revisarse nos seguintes casos:

a) Necesidade de adaptación a un novo marco legal.

b) Cambio de circunstancias económicas, de poboación, sociais, que 
impliquen novas necesidades da comunidade.

c) Cando transcorra un prazo de 12 años dende a súa aprobación.

d) Cando a capacidade potencial de vivendas chegue a esgotarse máis 
dun 80%.

3. - Modificación:

Consideraranse modificacións, aquelas alteracións producidas ñas 
determinacións do Plan Xeral que non se inclúan dentro das que se determinan 
como revisión, nos termos expresados nos artigos 93, 94 e 95 da Lei 9/2002.

Toda modificación terá unha xustificación en razón do interese público e estará 
orientada cara a mellora da ordenación e da calidade urbana, a resolución de 
problemas, o desconxestionamento urbano e outros fines de interese público 
xeral.

As modificacións que se efectúen estarán suxeitas ás mesmas disposicións 
enunciadas para a tramitación e aprobación do Plan, exceptuando a 
formulación do Avance.

Toda modificación que afecte ó uso urbanístico das zonas verdes ou espazos 
libres previstos por este Plan Xeral, require para a súa aprobación informe 
previo favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.

ARTIGO 1.1.4. - EFECTOS

Este Plan Xeral, será inmediatamente executivo traía súa entrada en vigor, 
segundo o previsto no art. 97 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia.

Producirá, ademáis, os efectos expostos no Capítulo III, Título II, da Lei 9/2002. 
É polo tanto, público e de obrigado cumprimento.

O seu contido substitúe, a tódolos efectos, a “Delimitación do Solo Urbano” 
anterior.
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ARTIGO 1.1.5. - COMPETENCIA

É competencia do Concello de Zas, a formulación deste Plan Xeral.

Corresponde ó Conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación 
do territorio a aprobación definitiva deste Plan Xeral.

Unha vez aprobado o Plan, o Concello velará polo seu cumprimento, sendo 
responsable do seu desenvolvemento e xestión.

Os particulares poderán participar na execución do planeamento a través dos 
procedementos previstos na lexislación urbanística.

ARTIGO 1.1.6. - DOCUMENTACIÓN E A SÚA INCIDENCIA NO PLAN

Ós efectos do desenvolvemento e aplicación do Plan, os documentos 
integrantes do mesmo teñen o contido o alcance que se detalla a continuación.

1. - Memoria:

Contén e xustifica os estudos levados a efecto, de adopta-la ordenación 
proposta.

Será de carácter xeral e en caso de dúbida ou contradición aterase ó disposto 
ñas Normas Urbanísticas e Planos de Ordenación ós que completa.

2. - Planos de Información:

Onde se reflectirá o estado do Municipio nos seus condicionantes físicos, 
urbanísticos e de servizos, usos e infraestruturas, e que constitúen o punto de 
partida. A súa eficacia redúcese á pura reprodución da situación existente 
previa á redacción do Plan.

3. - Planos de Ordenación:

Os planos, dependendo da súa escala, referiranse ás seguintes 
determinacións:

- Estrutura xeral e orgánica do territorio.

- Clasificación e cualificación do solo.
- Ámbitos de desenvolvemento e xestión.

- Áreas de protección especial.

- Limitacións á propiedade. Afeccións.

- Fixación de reservas para dotacións.
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4. - Normas urbanísticas reguladoras:
Onde se expresan as determinacións xerais e específicas para as distintas 
clasificacións do solo.

Establecerán as condicións que rexerán todas e cada una das actuacións de 
carácter urbanístico no Termo Municipal, xa sexan de planeamento, xestión, 
execución ou implantación de actividades e usos.
É polo tanto, o documento que delimita o contido urbanístico do dereito de 
propiedade. Este documento e os Planos de Ordenación, prevalecerán sobre o 
resto dos documentos.

5. - Catálogo:
De acordo ó disposto no art. 75 da Lei 9/2002, é o documento que inclúe todos 
aqueles elementos que polo seu interese ecolóxico, medio ambiental, 
paisaxístico, histórico, etnográfico, cultural ou con potencialidade produtiva 
relevante, deben ser obxecto de especial protección.

6. - Estratexia de actuación:
Onde se establecen os prazos para a realización das actuacións previstas no 
Plan.

7. - Estudo económico - financeiro:
Onde se avalían os custes das actuacións previstas polo Plan a desenvolver 
pola Administración, xustificando as previsións nos casos que estas sexan 
realizadas con recursos municipais.

CAPITULO 2.- RÉXIME URBANÍSTICO DA PROPIEDADE DO SOLO-

ARTIGO 1.2.1. - RÉXIME DA PROPIEDADE

As facultades do dereito da propiedade exerceranse no marco da lexislación 
básica do Estado e da súa función social, dentro dos límites e co cumprimento 
dos deberes establecidos na lexislación Autonómica ou, en virtude desta, polo 
presente Plan Xeral en función da clasificación urbanística das fincas.

A ordenación urbanística establecida polo presente Plan Xeral en canto á 
clasificación do solo e niveis de uso e intensidade, non dará dereito a 
indemnización por implicar limitacións e deberes que definen o contido normal 
da propiedade.

Os afectados terán dereito á distribución equitativa dos beneficios e cargas que 
o Plan estableza, de acordo ó previsto na lexislación urbanística.
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ARTIGO 1.2.2. - CLASIFICACIÓN DO SOLO

O solo ordenado polo presente Plan Xeral, clasifícase en Urbano, de Núcleo 
Rural, Rústico, e Urbanizadle, conforme á lexislación urbanística Autonómica e 
básica do Estado.

Os Planos de Ordenación reflicten gráficamente esta clasificación do solo.

O Solo Urbano terá a condición de Consolidado e Non Consolidado.

No Solo Rústico, diferéncianse dúas categorías: Rústico de Especial Protección 
e Rústico de Protección Ordinaria.

O Solo Urbanizadle se propon Delimitado.

ARTIGO 1.2.3. - CUALIFICACIÓN DO SOLO

Atendendo ó uso e función que desempeña o solo, distínguese entre zonas e 
sistemas (xerais ou locáis).

As zonas constitúen áreas sometidas a un réxime uniforme, ben mediante a 
ordenanza que os diferenza, ou ben mediante áreas de reparto. De forma que 
os particulares podan exerce-los seus dereitos unha vez resoltas as operacións 
de cesión e distribución, si fose o caso.

Os sistemas son aquelas áreas de solo onde o interese xeral e colectivo 
transcende do interese particular. Serán regulados no seguinte Título II desta 
Normativa.

CAPITULO 3. DESENVOLVEMENTO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL

ARTIGO 1.3.1.- ACTUACIÓNS Ó AMPARO DO PLAN XERAL

Establécense uns requisitos que atenden á natureza propia da actuación, ó 
solo, e ó deseño e calidade.

Todo proceso de desenvolvemento urbano consta das seguintes fases e 
subfases:

a) Fase de planeamento:

- Sen planeamento.

- Con plan proposto e programado.

- Con plan aprobado
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b) Fase de xestión:

- Con proxecto de reparcelación ou compensación.

- Con distribución de cargas e beneficios.

- Con cesión e custes de urbanización.

c) Fase de urbanización:

- Con proxecto de urbanización.

- Con execución de infraestruturas.

- Con cesión de obras de urbanización.

d) Fase de edificación:

- Con proxecto de edificación.

- Con construción de edificación.

e) Fase de ocupación e uso:

- Con cédula de primeira ocupación e apertura.

De tal maneira que todo proceso urbanístico que se desenvolva, terá que 
facelo en todas e cada unha das subfases, a non ser que a situación do 
proceso, anterior á vixencia deste Plan, teñan por obxecto unha regularización 
de situacións urbanísticas desfasadas ou deficitarias.

ARTIGO 1.3.2.- DEREITOS E OBRIGAS. PRAZOS PARA O CUMPRIMENTO
DOS DEBERES URBANÍSTICOS

Ó amparo da lexislación urbanística, e derivado do réxime urbanístico da 
propiedade do solo, establécense dereitos e obrigacións dos propietarios do 
solo. Estes poderán facer uso do aproveitamento urbanístico que o Plan lies 
atribúe, sempre e cando as intervencións que se realicen sobre o territorio se 
axusten as súas determinacións.

Nos Títulos seguintes deste Plan Xeral, establécense de maneira 
pormenorizada os dereitos e obrigas, atendendo á clasificación urbanística do 
solo.

O prazo para o cumprimento dos deberes de cesión, distribución de cargas e 
beneficios e de urbanización, será de catro años dende a aprobación definitiva 
da delimitación do polígono ou, no seu caso, da unidade reparcelare, agás 
que se fixen outros prazos máis esixentes nos convenios firmados eos 
particulares ou a administración pública, en cuxo caso deberán cumprirse.

Considérase cumprido o deber de cesión e distribución de cargas e beneficios, 
coa aprobación definitiva da reparcelación ou, no seu caso, da unidade 
reparcelare.

Considérase cumprido o deber de urbanización, coa recepción polo concello 
das obras previstas nos correspondentes proxectos.



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 280Página 13562 4 de diciembre de 2007

ARTIGO 1.3.3.- INSTRUMENTOS DE DESENVOLVEMENTO

1. - XENERALIDADES

O presente Plan Xeral será desenvolvido mediante os instrumentos de 
planeamento de desenvolvemento e as súas determinacións, conforme 
ás previsións do Plan e ó amparo dos artigos 62 e seguintes da Lei 
9/2002 (LOUPMRG).

2. - PLANS PARCIAIS

Terán por obxecto a ordenación detallada, así como a regulación da 
urbanización e edificación dos sectores de Solo Urbanizable previstos 
polo Plan Xeral.

Formularanse tendo en conta as determinacións expresadas no artigo 64 
da Lei 9/2002 (LOUPMRG) así como as determinacións e condicións 
particulares fixadas polo Plan e que se detallan ñas correspondentes 
fichas de área de reparto.

3. - PLANS ESPECIAIS DE PROTECCIÓN

Teñen por obxecto establece-las medidas específicas tendentes a 
salvagardar e protexe-los valores e potencialidades de interese, así 
como a súa rexeneración e recuperación no caso que estes foran 
alterados ou desvirtuados.

O presente Plan Xeral non establece ningún ámbito específico de 
desenvolvemento, non obstante, poderán formularse este tipo de plans 
coas condicións e limitacións expresadas no artigo 68 da Lei 9/2002 
(LOUPMRG).

4. - PLANS ESPECIAIS DE REFORMA INTERIOR

Teñen por finalidade a ordenación detallada de ámbitos de Solo Urbano 
Non Consolidado onde se fan necesarias operacións de reordenación e 
reforma interior encamiñadas a mellora-las condicións de habitabilidade, 
creación de dotacións e servizos e mellora urbana en xeral.

Os plans especiáis de reforma interior serán formulados únicamente 
para os ámbitos expresamente delimitados polo presente Plan Xeral e 
coas determinacións que, para cada área de reparto, se estableceron.

5. - PLANS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS

Teñen por obxecto a ordenación das infraestruturas e dotacións 
previstas polo Plan Xeral e que foron cualificadas como Sistema Xeral 
por considerarse de carácter básico e fundamental.
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Conterán as determinacións xerais expresadas no artigo 71 da Lei 
9/2002 (LOUPMRG), así como respectarán as condicións particulares 
definidas no presente Plan mediante as correspondentes normas de 
aplicación.

6.- PLANS ESPECIAIS DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA
DO MEDIO RURAL

A súa finalidade é a protección, rehabilitación e mellora dos elementos 
máis característicos da arquitectura rural, das formas de edificación 
tradicionais, dos conxuntos significativos configurados por elas e dos 
núcleos rurais.

O ámbito de cada plan especial abarca como mínimo a totalidade dun 
núcleo rural, así como o solo rústico da zona de influencia dos 
asentamentos, que poderá estenderse a más dun municipio.

Redactaranse co contido e determinacións expresados no artigo 72 da 
Lei 9/2002 (LOUPMRG), así como as condicións particulares 
establecidas polo Plan Xeral.

No Titulo Vil da Normativa expóñense os indicadores que fan necesaria 
a formulación dun plan especial de protección, rehabilitación e mellora 
do medio rural.

7.- ESTUDOS DE DETALLE

No desenvolvemento dos plans xerais, plans parciais e especiáis
poderán redactarse estudos de detalle para rueiros ou unidades urbanas
equivalentes completas eos seguintes obxectivos:

a) Completar e reaxusta-las aliñacións e rasantes.

b) Ordena-los volumes edificables.

c) Concreta-las condicións estéticas e de composición das edificacións 
complementarias do planeamento.

Os estudos de detalle en ningún caso poderán:

a) Altera-lo destino urbanístico do solo.

b) Incrementa-lo aproveitamento urbanístico.

c) Reducir ou modifica-las superficies destinadas a viais, espazos libres 
ou dotacións públicas.

d) Preve-la apertura de vías de uso público que non estean previamente 
contempladas no plan que desenvolvan ou completen.

e) Aumenta-la ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a 
intensidade de uso.

f) Parcela-lo solo.
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g) Descoñecer ou infrinxi-las demais limitacións que lies impoña o 
correspondente Plan.

h) Establecer novos usos e ordenanzas.

Os estudos de detalle poderán ser redactados de oficio polo concello, 
así como polos particulares afectados.

A súa formulación será obrigatoria cando se exprese á súa remisión ñas 
correspondentes fichas de áreas de reparto ou fichas de ordenación 
especial do Plan Xeral.

CAPÍTULO 4 - XESTIÓN DO PLANEAMENTO MUNICIPAL

ARTIGO 1.4.1.- ÁREAS DE REPARTO. APROVEITAMENTO TIPO.

O presente Plan Xeral establece as áreas de reparto para posibilita-la 
distribución equitativa de cargas e beneficios. Constitúen ámbitos territoriais 
definidos onde os propietarios e a administración local se reparten unha 
porcentaxe dos aproveitamentos lucrativos.

O aproveitamento tipo dunha área de reparto, é a intensidade de usos 
lucrativos ponderados respecto da dominante para esa área de reparto. 
Obtense do cociente entre a suma dos aproveitamentos reais lucrativos 
ponderados referida á superficie da área de reparto.

O seu cálculo realizarase en función da clasificación do solo, segundo as 
determinacións dos artigos 113, e 114 da Lei 9/2002 (LOUPMRG).

ARTIGO 1.4.2.- POLÍGONOS.

No Solo Urbano Non Consolidado e no Solo Urbanizable Delimitado, cada área 
de reparto poderase dividir en polígonos de xestión a non ser que estes queden 
expresamente delimitada nos Planos de Ordenación. Estes entenderanse 
delimitados coa entrada en vigor do Plan Xeral.

ARTIGO 1.4.3.- SISTEMAS DE ACTUACIÓN.

Os polígonos desenvolveranse preferentemente polos sistemas de actuación 
indirectos. O sistema de expropiación, aplicarase cando se observe 
complexidade e falta de operatividade noutros sistemas, exista urxencia ou se 
pretendan resolver actuacións ¡liadas no Solo Urbano.

A modificación do sistema de actuación proposto, en cada caso, por este Plan 
Xeral, suxeitarase ó previsto na lexislación urbanística.
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Os plans parciais, plans especiáis e plans de sectorización, establecerán o 
sistema de actuación tendo en conta as características e complexidades da 
iniciativa a desenvolve-las características da entidade promotora e demais 
circunstancias que concorran.

ARTIGO 1.4.4.- NORMAS DE REPARCELACIÓN.

Enténdese por reparcelación, a agrupación de fincas comprendidas no 
polígono ou unidade reparcelare para a súa nova división axustada ó 
planeamento, con adxudicación das parcelas resultantes ós interesados en 
proporción os seus respectivos dereitos.

A reparcelación ten por obxecto distribuir xustamente as cargas e beneficios da 
Ordenación Urbanística, regulariza-la configuración das fincas, sitúalo seu 
aproveitamento en zonas aptas para a edificación con amaño ó planeamento e 
localizar sobre parcelas determinadas, e nesas mesmas zonas, o 
aproveitamento que, no seu caso, corresponda á Administración actuante.

A reparcelación e, polo tanto, a distribución xusta das cargas e beneficios da 
ordenación, será necesaria cando nos polígonos se asigne desigualmente ás 
fincas afectadas a superficie edificable.

O proxecto de reparcelación será formulado de oficio, polo concello, ou por 
propietarios que representen, ó menos, o 25% da superficie do polígono ou 
unidade reparcelare.

O proxecto de reparcelación terá en conta os criterios establecidos na Lei 
9/2002 (LOUPMRG) para a súa formulación. Sempre que sexa posible 
aplicarase a reparcelación voluntaria.

ARTIGO 1.4.5.- NORMALIZACIÓN DE FINCAS.

A normalización de fincas, aplicarase sempre que non sexa necesaria a 
redistribución das cargas e beneficios da ordenación entre os propietarios 
afectados, pero sexa preciso regulariza-la configuración física das fincas para 
adaptalas ás esixencias do Plan.

Poderá formularse en calquera momento, de oficio polo concello, ou a instancia 
dos propietarios afectados.

Considérase que unha finca é normalizable, e polo tanto, precisa dunha 
reparcelación con terceiras parcelas, cando concorra algún dos supostos 
seguintes:

a) Cando os seus lindeiros non sexan rectos ou o seu ángulo coa aliñación 
sexa menor que 80°, excepto nos casos que por estar consolidada a 
edificación e a súa ordenación, sexa imposible a súa regularización.
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b) Cando, tras informe técnico e xurídico municipal, se considere innecesaria 
unha servidume de paso debido á nova ordenación xurdida polo presente 
Plan Xeral.

A supresión dunha servidume poderá dar lugar a unha nova configuración 
parcelaria axustada ó planeamento.

c) Cando unha parcela se atope situada no interior dun rueiro, sen contacto coa 
vía pública e polo tanto, sen posibilidade de beneficiarse do dereito a 
edificar.

Neste caso entrarán na reparcelación todas aquelas parcelas que linden coa 
parcela afectada, sempre e cando non se encontren edificadas.

d) Cando nos Planos de Ordenación así se estableza delimitando polígonos 
reparcelatorios.

Considerarase que un conxunto de fincas son regularizares cando, non 
existindo obrigación de proceder a un reparto de cargas e beneficios, faise 
necesaria a reparcelación para regulariza-la configuración física das fincas e 
adaptalas ás esixencias do Plan.

ARTIGO 1.4.6.- OBTENCIÓN DE TERREOS DE SISTEMAS XERAIS E
DOTACIONS PUBLICAS LOCAIS.

Os temeos destinados a sistemas xerais e dotacións públicas locáis, obteranse 
polos mecanismos de adquisición expostos nos artigos 166 e 167 da Lei 
9/2002.

En calquera caso, teranse en conta os condicionantes creados polo propio Plan 
polo feito de incluir estes temeos en áreas de reparto de cargas e beneficios, 
así como de seren obxecto de convenios urbanísticos entre o concello e os 
titulares.

CAPITULO 5 - INTERVENCIÓN NA EDIFICACIÓN E USO DO SOLO. DISCIPLINA
URBANISTICA

ARTIGO 1.5.1.- ACTOS SUXEITOS A LICENZA.

Estarán suxeitos a previa licenza municipal, os actos de edificación e uso do 
solo enumerados no art. 194 da Lei 9/2002 (LOUPMRG) e art. 10 do 
Regulamento de Disciplina Urbanística, xa sexan promovidos por particulares 
ou por organismos públicos oficiáis ou entidades de dereito público, salvo nos 
supostos exceptuados pola lexislación aplicable.
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ARTIGO 1.5.2.- SOLICITUDE DE LICENZA.

Toda licenza deberá ser solicitada ó concello mediante escrito ou instancia.

ARTIGO 1.5.3.- CONCESIÓN DE LICENZAS. PRAZOS. CONTIDO.

A competencia para outorga-las licenzas, corresponderá ó concello segundo o 
procedemento previsto na lexislación de réxime local sen prexuízo doutras 
autorizacións previas conforme á lexislación urbanística ou sectorial. Será 
preceptivo para o outorgamento da licenza, informe técnico e xurídico que 
xustifique a adecuación a este Plan Xeral.

A petición de licenza resolverase no prazo máximo de tres meses, contados a 
partir da presentación no rexistro do concello. Entenderase outorgada por acto 
presunto si, transcorrido este prazo, non se obtén comunicado por parte do 
concello.

Toda denegación de licenza, deberá ser motivada, debendo consta-lo informe 
técnico, si fose o caso, daquelas determinacións que non se axustan á 
legalidade urbanística. Os defectos poderán ser arranxados seguindo o 
procedemento establecido na Lei de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

En ningún caso entenderanse adquiridas por silencio positivo ou acto presunto, 
licenzas en contra da lexislación ou do presente Plan Xeral.

No contido do acto de outorgamento de licenza, entenderanse incluidas as 
condicións de uso, tipoloxía, edificabilidade, estéticas ou de outra natureza, 
previstas no presente Plan Xeral.

- Prazos de caducidade de licenza:

Os prazos para a iniciación e finalización das obras computarán dende o día 
seguinte ó da notificación ó solicitante do outorgamento da licenza.

O prazo límite para comeza-las obras será de 6 meses.

O prazo límite para executa-las obras será de:

- 3 anos en obras maiores

-18 meses en obras menores

Unha vez comezadas as obras, non se poderán interromper por un tempo 
superior a 6 meses.

De producirse a caducidade da licenza por algún dos motivos anteriormente 
expostos, as obras non poderán iniciarse nin proseguir se non se solicita e 
obtén nova licenza axustada á ordenación do presente Plan Xeral.
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Excepcionalmente e por motivos debidamente xustificados derivados de 
causa maior (meteorolóxicas, accións de terceiros, etc.) o concello poderá 
conceder ampliación de prazos sen que se prexudiquen dereitos de 
terceiros.

- Ampliación de prazos:

Poderá solicitarse unha única ampliación de prazo para comeza-las obras, 
executa-las obras e para interrompe-las obras. En ningún caso o tempo de 
prórroga excederá da metade do tempo de prazo outorgado.

Non poderá solicitarse unha ampliación de prazo se non transcorreu, ó 
menos, a metade do prazo inicialmente outorgado.

A concesión dunha ampliación do prazo para comeza-las obras non implica 
a ampliación do prazo para o remate daquelas.

Unicamente poderá solicitarse e outorgarse prórroga para o remate das 
obras si está realizada a cubería do edificio.

ARTIGO 1.5.4.- TIPOS DE LICENZAS.

En consonancia coa relación de actos suxeitos a licenza definidos no 
Regulamento de Disciplina Urbanística, establécense os seguintes tipos de 
licenzas:

1) Licenza de parcelación

2) Licenza de corta de árbores

3) Licenza de modificación de uso

4) Licenza de actividade

5) Licenza de primeira ocupación

6) Licenza de obras, que en función da súa importancia agrúpanse en dous 
tipos:

a) Licenzas de Obra Maior:

Comprende os movementos de térra que requiran maquinaria pesada, 
demolicións, obras de nova planta, reformas e ampliacións que afecten á 
estrutura, fachada e cubería.

Aquelas que se realicen sobre bens catalogados.
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En xeral todas aquelas que requiran un estudo ou cálculo pormenorizado 
a desenvolver por un técnico competente co obxectivo de adecuarse ou 
cumpri-la lexislación vixente sobre as edificacións ou instalacións, ou ben 
a normativa urbanística aplicable.

b) Licenzas de Obra Menor:

Exceptúase da necesidade de presentación de proxecto técnico a 
execución de obras ou instalacións menores. Para estes efectos, 
consideraranse como menores aquelas obras e instalacións de técnica 
simple e escasa entidade construtiva e económica que non supoñan 
alteración do volume, do uso, das instalacións e servicios de uso común ou 
do número de vivendas e locáis, nin afecten o deseño exterior, a 
cimentación, a estrutura ou as condicións de habitabilidade ou seguridade 
dos edificios ou instalacións de tódalas clases.

En ningún caso entenderanse como tales as parcelacións urbanísticas, os 
muros de contención, as intervencións en edificios declarados bens de 
interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de térra.

ARTIGO 1.5.5.- DOCUMENTACIÓN DOS PROXECTOS.

Os proxectos técnicos que acompañen á solicitude de licenza, serán subscritos 
por facultativo competente, e conterán como mínimo: Memoria, Planos, Prego 
de Condicións e Presuposto.

- MEMORIA:

Na que se describirá a obra ou instalación, exporase a súa finalidade e 
xustificarase a súa solución sempre con referencia ó presente Plan Xeral ou 
as do Plan que desenvolva.

- PLANOS:

Nos que o plano de situación farase sobre copias da Cartografía deste Plan 
Xeral. Os planos de emprazamento serán como mínimo a escala 1/500 e 
referiranse a elementos urbanos, parcelación e ordenación existente.

Os planos de edificación faranse como mínimo a escala 1/100 nos que se 
presentarán as plantas, os alzados e seccións necesarias para defini-la obra 
proxectada.

Cando se trate dun proxecto que acompañe á solicitude de Obra Maior, deberá 
presentase o proxecto completo que conterá, ó menos as partes definidas no 
primeiro parágrafo.
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En Obras Menores, o proxecto poderá reducirse a unha memoria presupostada 
onde se describa a actuación a realizar e a súa valoración. Acompañarase un 
bosquexo que defina gráficamente a proposta. En caso de reformas, definirase 
un bosquexo do estado inicial e outro do estado final.

En xeral, o grao de desenvolvemento dos documentos, irá en consonancia coa 
importancia da obra a realizar.

Farase referencia expresa na memoria do cumprimento da Lei 8/1997 de 
accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade de Galicia.

O técnico municipal poderá requiri-la documentación complementaria que ó seu 
xuízo considere oportuna.

ARTIGO 1.5.6.- SOLICITUDE DE ALIÑACIÓN.

No caso de obra de nova planta ou reconstrución, e previo derribo da 
edificación existente, será condición indispensable a solicitude previa de 
aliñación e rasante que, por outra parte, pode ser presentada por calquera 
propietario do soar ou terreo dentro do termo municipal, aínda cando non sexa 
inmediatamente seguida da solicitude de licenza de obra nova. A concesión de 
aliñación non implica a licenza de obras.

A aliñación darase sobre o plano do soar e zona inmediata, a escala 1/200, 
referindo os seus puntos característicos a outros fixos do terreo, de maneira 
que quede suficientemente determinada, e materializándoa sobre aquel 
mediante cravos ou estacas.

A solicitude de aliñacións e rasantes irá acompañada por triplicado dun plano 
de situación dos terreos a escala 1/2.000 e un plano a escala 1/200 con tódolos 
seus datos e os do entorno máis próximo.

ARTIGO 1.5.7.- SINALIZACIÓN DE ALIÑACIÓN.

No acto de sinalización de aliñación concorrerán o delegado da Alcaldía, o 
aparellador ou arquitecto municipal e o dono do soar ou técnico que o 
represente.

Para proceder á sinalización da liña, o soar non presentará obstáculo algún a 
tal fin.

O propietario ou representante firmará a acta de aliñación e o plano onde 
quede reflectida, en sinal de conformidade, debéndose dar a este unha copia 
autorizada de ditos documentos.
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A acta de aliñación constará de:

- Liña de edificación.

- Profundidade edificable do soar.

- Norma que lie afecte no que respecta á altura máxima e ós usos 
autorizados.

ARTIGO 1.5.8.- OBRAS E VÍAS PÚBLICAS.

Todo propietario que execute unha obra, de calquera natureza, será 
responsable ante o Concello dos danos que poda ocasionar ñas vías públicas 
ou servizos municipais.

Si resulta afectado calquera servizo de carácter xeral ou público, comunicarase 
de inmediato e por escrito ás empresas concesionarias ou entidades 
administrativas, ó obxecto de que estas tomen as medidas oportunas para 
evitar posibles danos propios ou a terceiros.

Non se permitirán vertidos de escombros ás vías públicas, así como tampouco 
se permitirá o apoio destes en valados ou muros de cerre.

Toda fachada de edificio público ou privado, muros medianeiros, e paredes 
contiguas ó descuberto, aínda que non sexan visibles dende vía pública, 
deberanse conservar ñas debidas condicións de hixiene e ornato.

Será obrigatorio para os propietarios de calquera clase de edificación a 
conservación en perfecto estado de solidez, con motivo de non compromete-la 
seguridade pública.

Calquera cidadán terá o dereito de denuncia-las situacións onde os edificios 
estean en mal estado, tanto en xeral como no referente a hixiene e ornato, así 
como os que podan ocasionar algún daño o ruido.

Calquera tipo de estaribeis que se poda necesitar nunha obra, se levantará 
baixo a dirección de técnico competente, e estará dotado da conveniente 
protección a fin de evitar caída dos materiais ou ferramentas de traballo á rúa, 
así como tamén se colocarán os sinais de precaución que sexan convenientes.

Tanto ñas obras de construción como no manexo das máquinas que elas 
podan levar, será de aplicación todo tipo de precaución que estableza a 
lexislación vixente na materia.

ARTIGO 1.5.9.- DERRUBES.

Todo derrube de edificación deberá gozar de licenza municipal, que se 
solicitará, acompañada dun proxecto de demolición, firmada polo técnico 
competente, onde se expliquen os pormenores do edificio a derrubar e 
adxacentes, así como da Documentación Gráfica necesaria para a súa correcta 
execución.
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O Concello será o encargado de fixar hora e prazo para o derrube, co fin de 
evita-los maiores danos e inconveniencias posibles, sendo obrigatorio, en todo 
caso, a colocación dun valo que abarque todo o fronte que deba de demolerse.

Prohíbese utilizar explosivos, agás en casos moi xustificados e con 
autorización expresa. Si ó proceder ó derrube dunha obra, a contigua resultara 
afectada de tal maneira que houbera que proceder ó seu apeo, o propietario 
desta haberá de solicita-la licenza, coa súa correspondente memoria firmada 
polo técnico competente, na que se especifique o tipo de apeo a realizar, e a 
documentación gráfica que se necesite para a súa correcta execución. No caso 
de negativa por parte de dito propietario para proceder desta maneira, poderá 
se-lo propio dono da casa a demoler ou onde se vaian a executa-las obras, o 
que solicite a licenza, comprometéndose formalmente ó pago de todo gasto 
ocasionado por dito apeo. Si as obras afectan a unha medianeira, actuarase de 
acordo ó establecido polo Código Civil sobre estas servidumes.

En calquera caso, ó comezarse un derrube ou baleirado significativo, o 
propietario estará obrigado a anuncíalo ós propietarios das fincas lindeiras por 
si procedese adoptar algunha precaución especial.

En casos urxentes, de perigo inmediato, poderase dispoñer no acto, por parte 
da dirección facultativa da propiedade, os apeos ou obras que se crean 
convenientes, dando inmediata conta de tal procedemento ó concello, sen 
prexuízo da solicitude de licenza de acordo co art. 10 e seguintes de 
Regulamento de Disciplina Urbanística.

Da mesma maneira, e ante ditas circunstancias, será o técnico municipal ou 
quen corresponda, o que actúe de igual maneira a fin de garanti-la seguridade 
pública.

ARTIGO 1.5.10.- VALADO DE OBRAS.

Toda obra de nova planta ou derrube, e de reforma ou conservación que afecte 
ás fachadas, deberá proverse do correspondente valo de protección, que 
alcanzará unha altura mínima de 2 metros, e que estará constituida por 
materiais que podan considerarse como de protección e sexan de conservación 
decorosa. A separación máxima estipúlase en 2 metros medidos dende a 
aliñación oficial, debendo garantirse un paso ou beirarrúa que cumpra as 
dimensións e condicións esixidas pola lexislación sectorial de accesibilidade, 
que poderá invadir temporalmente a calzada durante o tempo de execución da 
obra.

Si por causas especiáis non se puidera aplicar dita norma, será o técnico 
municipal o que fixe as características do valo, podendo ordena-la desaparición 
total da mesma no momento que considere que os traballos que se realizaban 
a nivel da planta baixa estean rematados.
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Si as obras a executar, ou as instalacións que se monten puideran presentar 
risco algún para os peóns, será esixible a colocación dunha corda ou palenque 
e que durante as horas de traballo se coloque a un operario que avise do 
perigo.

Ñas zonas de recuamento obrigatorio, o valo non poderá saír máis aló da 
aliñación oficial.

O valo non será obrigatorio cando estea construido o cerramento definitivo.

Os valos colocaranse sempre provisionalmente, e dicir, mentres se execute a 
obra, polo que si no prazo de 1 mes non se comezaron ditas obras, deberase 
derrubar dito valo e deixar libre a beirarrúa para os peóns. O mesmo prazo 
aplicarase cando se paralice unha obra.

ARTIGO 1.5.11.- DEBER DE CONSERVACIÓN.

Os propietarios de temeos, urbanizacións de iniciativa particular e edificacións, 
deberán mantelos en condicións de seguridade, salubridade e ornato público, e 
con suxeición ás normas sobre protección do medio ambiente e do patrimonio 
histórico. Así mesmo, os propietarios das vivendas, estarán obrigados a 
mantelas ñas condicións de habitabilidade e hixiénico-sanitarias, establecidas 
pola lexislación.

O concello velará polo cumprimento do deber de conservación e utilizará, si 
fora o caso, os instrumentos que outorga a Lei para lévalo a efecto.

Cando se produza o derrube de calquera edificación e non se prevea unha 
construción inmediata, será obrigatorio o peche do soar, situándoo na aliñación 
oficial.

ARTIGO 1.5.12.- EDIFICIOS EN RUÍNAS.

Cando algunha construción ou parte déla estivese en estado ruinoso, o 
concello, de oficio ou a instancia de calquera interesado, declararaa en 
situación de ruina e acordará a total ou parcial demolición, previa tramitación 
do oportuno expediente contraditorio con audiencia do propietario e dos 
moradores, salvo inminente perigo que o impedirá.

Declararase o estado ruinoso nos seguintes supostos:

- Cando o custo das obras necesarias exceda da metade do custo de 
reposición da edificación ou de nova construción con características 
similares, excluido o valor do solo.

- Cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos seus elementos 
estruturais fundamentáis.



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 280Página 13574 4 de diciembre de 2007

- Cando se requira a realización de obras que non puideran ser autorizadas 
por encontrase o edificio en situación fora de ordenación.

Si o propietario non cumprise o acordado polo Concello, executarao este a 
costa do obrigado.

Si existirá urxencia e perigo na demora, o Alcalde, baixo a súa 
responsabilidade, por motivos de seguridade, disporá o necesario respecto á 
habitabilidade do inmoble e desaloxo dos seus ocupantes.

Nos bens declarados de interese cultural ou incluidos no Catálogo de 
Patrimonio deste Plan Xeral, estarase o disposto na lexislación do patrimonio 
histórico aplicable.

ARTIGO 1.5.13.- PARCELACIÓNS.

Considérase parcelación urbanística á división de terreos en dous o máis lotes 
ou porcións, a fin da súa urbanización ou edificación, xa sexa de forma 
simultánea ou sucesiva.

Cumpriranse as determinacións e réxime de parcelacións establecido na Lei 
9/2002 (LOUPMRG).

Toda parcelación en Solo Urbano require Licenza, que se acompañará dun 
Proxecto de Parcelación eos seguintes documentos:

- Plano de Situación e Parcelario actual na cartografía oficial.

- Delimitación das fincas iniciáis e fináis con error menor do 25% e a escala 
mínima de 1/500.

- Certificación dos Documentos Catastrais e do Rexistro, que identifiquen as 
fincas iniciáis.

- Descrición de lindeiros, accidentes, topografía, superficies e demais 
características das fincas iniciáis e resultantes de forma inequívoca e 
precisa.

- Xustificación de adecuación ás Ordenanzas.

Ñas parcelacións procurarase que as divisións de fincas se axusten ás regras 
de xeometría, orden e uniformidade para a súa edificación conforme ó presente 
Plan, xustificándose as parcelacións singulares que supoñan excepción das 
regras.

Ñas divisións de fincas, seguirase a regra de lindes rectos e perpendiculares ás 
aliñacións oficiáis, e procurarase a uniformidade no fraccionamento resultante.

Queda prohibida en Solo Rústico a realización de parcelacións urbanísticas.
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ARTIGO 1.5.14.- SITUACIÓNS FORA DE ORDENACIÓN.

1. - PARCELA FORA DE ALIÑACIÓN:

a) É aquela atravesada pola aliñación ou ben que no ten contacto coa mesma.

b) Para ser edificada, no primeiro dos casos, ademáis de cumpri-los requisitos 
esixidos para merece-la cualificación de soar, terá que axustarse á aliñación 
oficial.

c) Para ser edificada, no segundo dos casos, ademáis de cumpri-los requisitos 
esixidos para merece-la cualificación de soar, haberá de acceder á 
propiedade da parte que resta ata a aliñación.

2. - EDIFICACIÓN FORA DE ALIÑACIÓN:

a) É aquela atravesada pola aliñación ou ben que non ten contacto coa mesma.

b) No primeiro caso a edificación ademáis de estar fora de aliñación, queda en 
situación de fora de ordenación xenérica, coas limitacións previstas no 
apartado 3. No segundo caso poderase acceder á propiedade da parte que 
falta ata a aliñación por libre contrato de compravenda para a súa conversión 
en solo privado afecto á edificación.

c) Si o propietario da parte que resta é o concello, poderase proceder como se 
indica no punto 1.c) anterior.

3. - EDIFICACIÓN FORA DE ORDENACIÓN:

Considérase como tal toda edificación que incumpra algunha das prescricións e 
limitacións derivadas da propia ordenación.

En virtude dos motivos polos que un edificio se encontré fora de ordenación 
realízanse as seguintes distincións:

a) Motivado por constituir unha tipoloxía e un uso desconforme ou non 
permitido pola ordenación.

b) Cando a situación de fora de ordenación afecta ós sistemas xerais ou locáis 
de calquera tipo.

c) Por incumprimento dunha ou varias das seguintes condicións definidas pola 
norma zonal de aplicación:

- Condicións da parcela

- Condicións de ocupación

- Condicións de volume e forma

- Condicións estéticas

d) Motivado polo incumprimento de calquera lexislación sectorial que lie sexa 
de aplicación.
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4.- RÉXIME APLICABLE ÓS EDIFICIOS FORA DE ORDENACIÓN:

a) Por total incompatibilidade coas determinacións do Plan Xeral.

Considérase que existe incompatibilidade total coas determinacións do Plan 
cando a situación de fora de ordenación prodúcese por:

- Tratarse dunha tipoloxía edificatoria non prevista na zona.

- Tratarse dun uso incompatible, segundo o disposto la táboa de 
compatibilidade de usos do Anexo á Normativa e segundo o réxime de 
autorizacións de uso previsto para o Solo Rústico e de Núcleo Rural.

- Quedar afectado por un sistema local o xeral, xa sexa de espazos libres, 
equipamento, viario, etc. ou calquera outro cuxo destino oponse á 
situación de feito.

Nestes supostos só poderán autorizarse ñas construcións e edificacións 
aquelas obras de simple conservación, reparación de elementos dañados e 
hixiene. O Concello resérvase a posibilidade de proceder á demolición cando 
as circunstancias urbanísticas o aconsellen no marco das previsións do Plan 
ou, no seu caso, por razóns de seguridade.

b) SlTUACIÓNS PARCIALMENTE INCOMPATIBLES CO PLAN.

Son aquelas situacións de fora de ordenación que non cuestionan a 
execución do Plan ou que están en desacordó coas determinacións do Plan 
en aspectos parciais que non transcenden ao interese xeral ou público.

Con carácter xeral, fronte estas situacións poderán autorizarse obras de 
mellora ou reforma e, en calquera caso, aquelas cuxa finalidade tenda á 
adecuación respecto á ordenación.

Poderán autorizarse aumentos de aproveitamento ou ampliación de volume 
nos seguintes supostos:

- En edificacións existentes, de carácter tradicional ou de singular valor 
arquitectónico, situadas en Solo Rústico, conforme ao disposto no artigo 
40 da Lei 9/2002.

- En edificacións existentes, sempre fora do Solo Rústico, que se encontren 
fora de ordenación polo motivo exposto no apartado c) do punto 3 do 
presente artigo, nos supostos de falta de adecuación ás condicións da 
parcela, de ocupación e estéticas, poderase esgota-lo aproveitamento e 
condicións de volume permitidos pola correspondente norma zonal que 
resulte de aplicación. En ningún caso esta ampliación poderá agrava-la 
situación de fora de ordenación respecto á situación inicial.

Cando o motivo de encontrarse fora de ordenación fora o definido no apartado
d) do número anterior, poderán realizarse obras de ampliación sempre e cando 
exista informe favorable da administración competente na materia sectorial, 
toda vez que se cumpran plenamente o resto das condicións derivadas da 
propia ordenación.
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En tódolos casos, cando se producirá a demolición dun edificio e fora posible 
pola ordenación construir outro de nova planta, este deberá axustarse 
plenamente a todas e cada unha das determinacións do presente Plan Xeral.

ARTIGO 1.5.15.- OBRAS SEN/OU QUE NON SE AXUSTEN A LICENZA.

Aquelas obras que no teñan licenza ou que non se axusten ás condicións 
estipuladas na mesma, suspenderanse de acordo ó establecido polo 
Regulamento de Disciplina Urbanística nos seus correspondentes artigos.

Se as obras fosen legalizables por seren compatibles co ordenamento 
urbanístico, requirirase o interesado para que no prazo de tres meses presente 
a solicitude da oportuna licenza, maniéndose a suspensión das obras en tanto 
esta non sexa outorgada

As obras construidas sen licenza, e que cumpren as condicións establecidas 
por este Plan Xeral, poderán legalizarse coa obtención da licenza 
correspondente, sen prexuízo de que o expediente sancionador se puidera 
tramitar.

Se transcorrido o prazo de tres meses desde o requirimento o interesado non 
solicitase a oportuna licenza ou, se é o caso, non axustase as obras ás 
condicións sinaladas nela ou na orde de execución, o alcalde acordará a 
demolición das obras a custa do interesado e procederá a impedir 
definitivamente os usos ós que desen lugar. Procederase de igual modo no 
suposto de que a licenza fose denegada por se-lo seu outorgamento contrario 
á legalidade.

ARTIGO 1.5.16.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

Ó amparo da lexislación urbanística, as infraccións urbanísticas levarán a 
imposición de sancións ós responsables.

Considérase infracción urbanística as accións ou omisións que vulneren as 
prescricións contidas na lexislación e no planeamento urbanístico, tipificadas e 
sancionadas naquela.

As infraccións urbanísticas poden ser moi graves, graves o leves.

- Son infraccións moi graves:

a) As accións e omisións que constitúan incumprimento das normas relativas 
ó uso e edificación que afecten a temeos cualificados como zonas verdes, 
espazos libres, dotacións ou equipamentos públicos.

b) As obras e actividades realizadas en Solo Rústico que estean prohibidas 
pola Lei 9/2002 e en todo caso as parcelacións urbanísticas.
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c) A realización de obras de urbanización sen a previa aprobación do 
planeamento e proxecto de urbanización esixibles.

- Son infraccións graves:

a) As accións e omisións que constitúan incumprimento das normas relativas 
a parcelacións, aproveitamento urbanístico, uso do solo, altura e número 
de plantas, superficie e volume máximo edificables, situación das 
edificacións, distancias mínimas de separación a lindes e outros 
elementos e ocupación permitida da superficie das parcelas ou de 
habitabilidade das vivendas, cando non teñan o carácter de moi graves.

b) O incumprimento das condicións de uso e edificación establecidas pola 
Lei 9/2002 para o Solo Rústico e o Solo de Núcleo Rural e a realización 
de actividades sen a preceptiva autorización da Comunidade Autónoma, 
cando esta sexa esixible de acordo con esta Lei, ou incumprindo as súas 
condicións.

c) O incumprimento da orde de corte de subministración dos servicios de 
auga, electricidade e outros.

d) O incumprimento do réxime establecido pola Lei 9/2002 para as 
edificacións fóra de ordenación e para as edificacións ¡legáis ás que fai 
referencia o artigo 210 da Lei 9/2002.

e) O incumprimento dos deberes de urbanización e edificación nos prazos 
establecidos polo plan.

- Consideraranse infraccións leves as infraccións do ordenamento urbanístico 
que non teñan o carácter de graves ou moi graves e, en todo caso, a 
execución de obras ou instalacións realizadas sen licenza ou orde de 
execución cando sexan legalizables por seren conformes co ordenamento 
urbanístico, así como o incumprimento das ordes de execución ou 
demolición ou da obrigación da inspección periódica das edificacións.

- Nos supostos nos que se instruíse expediente sancionador por dúas ou máis 
infraccións tipificadas entre as que exista conexión de causa a efecto, 
impoñerase unha soa sanción, e será a correspondente ás actuacións que 
supoñan o resultado final perseguido, na súa contía máxima. Nos demais 
casos, ós responsables de dúas ou máis infraccións urbanísticas 
impoñeránselle-las multas correspondentes a cada unha délas.


