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TITULO VIII- SOLO RÚSTICO

CAPITULO 1 - NORMAS XERAIS

ARTIGO 8.1.1.- DEFINICIÓN E CLASIFICACIÓN.

Constitúe o Solo Rústico, a maioría do termo Municipal; territorio excluido do 
Solo Urbano, Solo Urbanizable e de Núcleo Rural, no que as condicións 
naturais, características ambientáis, paisaxísticas ou ecolóxicas, o seu valor 
produtivo agropecuario, forestal ou gandeiro, configuran o espazo rural e 
natural.

O seu ámbito queda reflectido nos Planos de “Estrutura Xeral e Orgánica”, a 
escala 1/5.000.

ARTIGO 8.1.2.- DEREITOS E DEBERES NO SOLO RÚSTICO.

1. - Os propietarios de temeos clasificados como Solo Rústico terán o dereito a
usar, gozar e dispor deles de conformidade coa natureza e destino rústico
dos mesmos. A estes efectos, os propietarios poderán levar a cabo:

a) Accións sobre o solo ou subsolo que non impliquen movemento de 
temas, tales como aproveitamentos agropecuarios, pastoreo, labra e 
desecación, así como valados con elementos naturais ou de sebes.

b) Accións sobre as masas arbóreas, tales como aproveitamento de leña, 
aproveitamento madeireiro, entresacas, mellora da masa forestal, outros 
aproveitamentos forestáis, repoboacións e tratamento fitosanitario, de 
conformidade coa lexislación aplicable en materia forestal.

c) Outras accións autorizadas nos termos previstos na lexislación 
urbanística.

2. - Os propietarios de Solo Rústico deberán:

a) Destínalos a fines agrícolas, forestáis, gandeiros, cinexéticos, ambientáis 
ou a outros usos vinculados á utilización racional dos recursos naturais 
dentro dos límites que, no seu caso, estableza a lexislación urbanística, 
o propio Plan Xeral e os instrumentos de ordenación do territorio.

b) Solicita-la autorización da Comunidade Autónoma para o exercicio das 
actividades autorizables nos casos previstos na lexislación urbanística, 
sen prexuízo do disposto na lexislación sectorial correspondente.

c) Solicitar, nos supostos previstos na lexislación urbanística, a oportuna 
licenza municipal para o exercicio das actividades contempladas no 
artigo 4.2.7. do presente Plan Xeral.
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d) Realizar ou permitir realizar á administración competente os traballos de 
defensa do solo e a vexetación necesarios para a súa conservación e 
para evitar resgos de inundación, erosión, incendio, contaminación ou 
calquera outro risco de catástrofe ou simple perturbación do medio 
ambiente, así como a seguridade e saúde públicas.

e) Cumpri-las obrigacións e condicións sinaladas na lexislación urbanística 
para o exercicio das facultades que correspondan segundo a categoría 
de Solo Rústico, así como as maiores restricións que sobre ela impoña o 
presente Plan Xeral e a autorización autonómica outorgada ó amparo da 
lexislación urbanística.

ARTIGO 8.1.3.- USOS E CONSTRUCIÓNS AUTORIZABLES. PROCEDEMENTO.

Os temeos clasificados como Solo Rústico solo poderán ser destinados a usos 
característicos do medio rural, vinculados á utilización racional dos recursos 
naturais.

Nos temeos situados nesta categoría de solo, poderán realizarse construcións 
destinadas a actividades agrícolas, forestáis, gandeiras ou outras que garden 
relación coa natureza, extensión e destino da finca ou coa explotación de 
recursos naturais, así como construcións e instalacións vinculadas á execución, 
mantemento e servizo das obras públicas.

Os usos que o presente Plan Xeral define como permitidos serán obxecto de 
licenza urbanística municipal e demais autorizacións administrativas sectoriais 
que procedan.

Os usos definidos como autorizables pola administración autonómica están 
suxeitos ó procedemento definido no artigo 41 da Lei 9/2002 (LOUPMRG).

As infraestruturas, dotacións e instalacións previstas nun Plan ou Proxecto 
sectorial ó amparo da Lei 10/1995, de ordenación do territorio de Galicia, non 
necesitarán autorización autonómica previa sen prexuízo da obtención de 
autorizacións de carácter sectorial que foren precisas. En calquera caso será 
precisa a autorización autonómica previa para aqueles usos ou actividades non 
definidas polo presente Plan Xeral.

En Solo Rústico de Especial Protección prohíbese calquera uso, actividade ou 
utilización do solo e subsolo que implique transformación do seu destino ou 
natureza ou lesione o valor específico que queira protexerse.
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ARTIGO 8.1.4.- LIMITACIÓNS DE APERTURA DE CAMIÑOS E MOVEMENTOS
DE TERRAS.

1. - Non está permitida a apertura de novos camiños ou pistas no Solo Rústico
que non estean expresamente contemplados Plan Xeral ou nos 
instrumentos de ordenación do territorio, salvo os camiños rurais contidos 
nos proxectos aprobados pola administración competente en materia de 
agricultura, de montes ou de medio ambiente e aqueles que obtiveran a 
correspondente autorización autonómica de conformidade co disposto na 
lexislación urbanística.

2. - As novas aperturas de camiños ou pistas que se podan realizar deberán
adaptarse ás condicións topográficas do terreo, coa menor alteración 
posible da paisaxe e minimizando ou corrixindo o seu impacto ambiental.

3. - Con carácter xeral quedan prohibidos os movementos de térras que alteren
a topografía natural dos temeos rústicos, salvo nos casos expresamente 
autorizados pola lexislación urbanística e o presente Plan Xeral.

ARTIGO 8.1.5.- CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN.

1.- Para outorgar licenza o autorizar calquera clase de edificacións o 
instalacións no Solo Rústico deberá xustificarse o cumprimento das 
seguintes condicións:

a) Garanti-lo acceso rodado público adecuado á implantación, o 
abastecemento de auga, a evacuación e tratamento de augas residuais, 
o subministro de enerxía eléctrica, a recollida, tratamento, eliminación e 
depuración de toda clase de residuos e, no seu caso, a previsión de 
aparcamentos suficientes, así como corrixi-las repercusións que produza 
a implantación na capacidade e funcionalidade das redes de servizos e 
infraestruturas existentes. Estas solucións serán asumidas como custe a 
cargo exclusivo do promotor da actividade, formulando expresamente o 
correspondente compromiso en tal sentido e aportando as garantías 
esixidas ó efecto pola administración en forma que regulamentariamente 
se determine e que poderán consistir na esixencia de prestar aval do 
exacto cumprimento de ditos compromisos polo importe do 10% do 
custe estimado para a implantación ou reforzó dos servizos.

b) Preve-las medidas correctoras necesarias para minimiza-la incidencia da 
actividade solicitada sobre o territorio, así como todas aquelas medidas, 
condicións ou limitacións tendentes a consegui-la menor ocupación 
territorial e a mellor protección da paisaxe, os recursos produtivos e o 
medio natural, así como a preservación do patrimonio cultural e a 
singularidade e tipoloxía arquitectónica da zona.
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c) Cumpri-las seguintes condicións de edificación:

- A superficie máxima ocupada pola edificación en planta non excederá 
do 20 % da superficie do predio. Non obstante, as edificacións 
destinadas a explotacións gandeiras e os establecementos de 
acuicultura poderán ocupar ata o 40 % da superficie da parcela. 
Excepcionalmente, os instrumentos establecidos pola Lei 10/1995, de 
ordenación do territorio de Galicia, poderán permitir unha ocupación 
superior para estas actividades, sempre que se manteña o estado 
natural, cando menos, nun terzo da superficie da parcela.

- O volume máximo da edificación será similar ao das edificacións 
tradicionais existentes no Solo Rústico do contorno. No caso de que 
resulte imprescindible supéralo por esixencias do uso ou da 
actividade autorizable, procurarase descompoñer en dous ou máis 
volumes conectados entre si co fin de adapta-las volumetrías ás 
tipoloxías propias do medio rural. En todo caso, deberanse adopta-las 
medidas correctoras necesarias para garanti-lo mínimo impacto visual 
sobre a paisaxe e a mínima alteración do relevo natural dos temeos.

- As características tipolóxicas da edificación deberán ser congruentes 
coas tipoloxías rurais tradicionais do contorno, en particular, as 
condicións de volumetría, tratamento de fachadas, morfoloxía e 
tamaño dos ocos, e solucións de cuberta, que, en todo caso, estarán 
formadas por planos continuos sen crebas ñas súas vertentes. Agás 
en casos debidamente xustificados pola calidade arquitectónica do 
proxecto, os materiais que se vaian utilizar na terminación da 
cubrición serán tella cerámica e/ou lousa, segundo a tipoloxía propia 
da zona.

- Nos Solos Rústicos de Protección Ordinaria, Agropecuaria, Forestal 
ou de Infraestruturas, a altura máxima das edificacións non poderá 
supera-las dúas plantas nin os 7 metros medidos no centro de todas 
as fachadas, desde a rasante natural do terreo ao arrinque inferior da 
vertente de cuberta. Excepcionalmente, poderá supera-los 7 metros 
de altura cando as características específicas da actividade, 
debidamente xustificadas, fixeran imprescindible supéralos nalgún 
dos seus puntos. Nos demais Solos Rústicos Protexidos, as 
edificacións non poderán superar unha planta de altura nin 3,50 
metros medidos de igual forma.

- As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e 
acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións 
tradicionais do contorno. En tal sentido, para o acabado das 
edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e 
propios da zona. En casos xustificados pola calidade arquitectónica 
da edificación, poderán empregarse outros materiais acordes eos 
valores naturais, coa paisaxe rural e coas edificacións tradicionais do 
contorno.
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- Os cerramentos e valados serán preferentemente vexetais, sen que 
os realizados con material opaco de fábrica superen a altura de 1 m 
ou 1.50 m se a parcela está edificada. En todo caso, débense realizar 
con materiais tradicionais do medio rural no que se localicen, non 
permitíndose o emprego de bloques de formigón ou outros materiais 
de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados na 
forma que regulamentariamente se determine.

d) Cumpri-las seguintes condicións de posición e implantación:

- A superficie mínima da parcela sobre a que se emprazará a 
edificación será a establecida en cada caso polo Plan Xeral en 
función da clase de Solo Rústico, sen que a tal efecto sexa admisible 
a adscrición doutras parcelas.

- Os edificios situaranse dentro da parcela, adaptándose no posible ó 
terreo e ó lugar máis apropiado para consegui-la maior redución do 
impacto visual e a menor alteración da topografía do terreo.

- Os recuamentos das construcións ás lindes da parcela garantirán a 
condición de illamento e, en ningún caso, poderán ser inferiores a 5 
metros.

- As condicións de bancada obrigatoria e do acabado dos bancais 
resultantes deberán definirse e xustificarse no proxecto, de modo que 
quede garantido o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a mínima 
alteración da topografía natural dos temeos.

- Manterase o estado natural dos temeos ou, no seu caso, o uso agrario 
dos mesmos ou con plantación de arborado ou especies vexetais no 
menos, a metade da superficie da parcela.

e) Farase constar obrigatoriamente no rexistro da propiedade a vinculación 
da total superficie real da finca á construción e uso autorizado, 
expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ó uso e 
edificabilidade impostas pola autorización autonómica.

f) En todo caso, o prazo para o inicio das obras será de seis meses a 
contar dende o outorgamento da licenza municipal correspondente, 
debendo concluirse as obras no prazo máximo de tres anos, a contar 
dende o outorgamento da licenza.

g) Transcorridos ditos prazos, entenderase caducada a licenza municipal e 
a autorización autonómica, previo expediente tramitado coa audiencia do 
interesado.

2.- Ás obras de derrube e demolición que se pretendan realizar en Solo
Rústico seralles de aplicación o disposto no artigo 7.1.3. da presente
Normativa.
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3. - As construcións en Solo Rústico, ademáis das condicións xerais
especificadas anteriormente, cumprirán as seguintes:

a) A superficie da parcela na que se sitúe a edificación non será inferior a 
5.000 m2

b) Xustificarase cumpridamente a idoneidade do emprazamento elixido e a 
imposibilidade ou inconveniencia de sitúalo en Solo Urbano ou 
Urbanizable con cualificación idónea.

4. - Excepcionalmente, poderá outorgarse licenza, sen necesidade de
autorización autonómica previa, para a execución de pequeñas 
construcións e instalacións destinadas a explotacións agrícolas, gandeiras, 
cinexéticas e forestáis ou ao servizo e ao funcionamento das 
infraestruturas e obras públicas, sempre que quede xustificada a 
proporcionalidade da construción ou instalación coa natureza, extensión e 
destino actual do predio no que se localice e non se superen os 25 metros 
cadrados de superficie total edificada nin a altura máxima dunha planta nin 
3,50 metros. En todo caso, a tipoloxía da edificación e os materiais de 
construción serán os determinados no artigo 42 da Lei 9/2002, modificada 
pola Lei 15/2004.

Igualmente, poderá permitirse, sen suxeición ao disposto polos artigos 42 e 
44 desta lei, a instalación de invernadoiros con destino exclusivo ao uso 
agrario que se instalen con materiais lixeiros e fácilmente desmontables.

Este réxime excepcional só será de aplicación no ámbito do solo rústico de 
protección ordinaria e de especial protección agropecuaria, forestal ou de 
infraestruturas.

5. - Os usos relacionados no artigo 4.2.6.1. “Actividades e usos non
construtivos” na Categoría D do presente Plan Xeral non poderán 
emprazarse a menos de 1.000 metros do límite do Solo Rústico de 
Especial Protección, nin dentro do alcance visual dende as principáis vías 
de comunicación. As parcelas deberán cerrarse ou valarse con cerres 
vexetais.

6. - As novas explotacións gandeiras sen base territorial non poderán
emprazarse a unha distancia inferior a 1.000 metros dos asentamentos de 
poboación e 250 metros da vivenda máis próxima. Cando se trate de novas 
explotacións con base territorial a distancia mínima ós asentamentos de 
poboación e á vivenda máis próxima será de 200 metros.

En todo caso, deberán respectarse as distancias mínimas establecidas 
pola lexislación sectorial de aplicación.
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7.- Permitirase en calquera categoría de solo rústico, logo da autorización 
autonómica segundo o procedemento establecido polo artigo 41, a 
reconstrución e rehabilitación das edificacións tradicionais ou de singular 
valor arquitectónico, que poderán ser destinadas a vivenda e usos 
residenciáis, a actividades turísticas e artesanais ou a equipamentos de 
interese público. A reconstrución ou rehabilitación deberá respecta-lo 
volume edificable preexistente e a composición volumétrica orixinal.

Así mesmo, logo da autorización autonómica, poderá permitirse por razóns 
xustificadas a súa ampliación, incluso en volume independente, sen 
supera-lo 10 % do volume orixinario da edificación tradicional. 
Excepcionalmente, a ampliación poderá alcanza-lo 50 % do volume da 
edificación orixinaria cumprindo as condicións establecidas polos artigos 42 
e 44 da Lei 9/2002, modificada pola Lei 15/2004

ARTIGO 8.1.6.- DIVISIÓN E SEGREGACIÓN DE FINCAS.

1. - No Solo Rústico non se poderán realizar nin autorizar parcelacións,
divisións ou segregacións, agás aquelas que se deriven da execución, 
conservación ou servizo de infraestruturas públicas, da realización de 
actividades extractivas ou enerxéticas, da execución do planeamento 
urbanístico ou teñan por obxecto unha racionalización da explotación 
agropecuaria ou forestal.

En todo caso respectarase a superficie mínima e indivisible que determine 
a lexislación agraria.

2. - Os actos de segregación, división ou alteración da estrutura da propiedade
que puideran permitirse por aplicación do disposto no número anterior 
están suxeitos a licenza municipal e para a súa tramitación e obtención, 
deberá solicitarse coa documentación escrita e gráfica necesaria para a 
identificación precisa do acto instado.

CAPITULO 2 - CATEGORÍAS DE SOLO RÚSTICO

ARTIGO 8.2.1SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL OU DE MONTE

1.- DEFINICIÓN E ÁMBITO:

Comprende aqueles temeos que dadas as súas características físicas e 
topográficas expresadas no Estudio do Medio Rural e na Memoria 
Xustificativa, deben ser obxecto dunha especial protección pola súa 
capacidade produtiva en materia forestal, gandeira e de explotación dos 
recursos naturais.
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O ámbito é o sinalado nos Planos de Ordenación de “Estrutura Xeral e 
Orgánica” a escala 1/5.000.

2.- CONDICIÓNS DE USO E TIPOLOXÍA:

Definición:
Comprende as edificacións e instalacións de implantación ¡liada que dan 
servizo ós usos permitidos e que están en relación coa utilización 
racional dos recursos naturais das zonas de monte.

Usos:
O uso global é rústico coas seguintes particularidades e limitacións:

Mediante licenza municipal permítense:

- Usos e actividades non construtivos en categorías B e C

- Usos e actividades construtivas en categorías F e I.

Mediante autorización autonómica previa:

- Usos e actividades non construtivos en categoría A e D

- Usos e actividades construtivas en categorías A, B, C, D, E, F, G, H, 
J, K e L. Así como os que podan establecerse a través dos 
instrumentos previstos na lexislación de ordenación do territorio.

Prohíbense o resto de usos.

3.- CONDICIÓNS DA PARCELA:

Parcela mínima:

Establécese unha parcela mínima de 5.000 m2

Co fin de non altera-la topografía do terreo, considerarase parcela non 
edificable e, polo tanto non poderán autorizarse os usos definidos no 
apartado anterior cando nun 75% ou máis da superficie da parcela, a 
pendente máxima sexa superior ó 20%. Non terán esta consideración as 
instalacións de servizos que se implanten de forma puntual no terreo 
como torres, antenas, aeroxeradores, depósitos, etc.

4.- CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:

5% sobre a superficie de parcela edificable.
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Recuamentos e separacións.

Establécese unha separación a lindeiros con outras parcelas de 5 
metros. A separación da edificación ás vías de comunicación virá dada 
polo cumprimento das distancias ás vías de comunicación establecidas 
no Anexo III. En calquera caso, a instalación respectará as distancias ós 
viarios e edificios que estableza a normativa sectorial de aplicación.

5.- CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DAS EDIFICACIÓNS:

Altura máxima:
Limítase a altura máxima a dúas plantas ou 7,00 metros.

Excepcionalmente poderá superar dita altura cando as características 
específicas da actividade, debidamente xustificadas, fixeran 
imprescindíbel supérala en algúns dos seus puntos.

Edificabilidade:
Virá dada polas limitacións establecidas no punto 4 e demais condicións 
volumétricas expostas neste apartado.

Sotos e semisotos:
Permítese a construción de soto e semisoto coas limitacións 
establecidas no Título III sobre medición de alturas. A planta de soto 
cumprirá a limitación de ocupación máxima.

A realización de plantas semisoterradas será recomendable para 
consegui-la integración da edificación en temeos en pendente e, por 
conseguinte, evita-los desmontes.

Construcións permitidas por riba da altura máxima.
Forma da cuberta:

Por riba da altura máxima só se permite a construción da cuberta e dos 
seus elementos asociados, tal e como se describe no artigo 3.2.4 para o 
caso de Cuberías Integradas no Medio Rural.

ARTIGO 8.2.2.- SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

1.- DEFINICIÓN E ÁMBITO:

Constitúe as zonas do territorio que deben ser obxecto de protección 
especial pola súa capacidade produtiva ou potencialidade agrícola. 
Representan as temas de labor que configuran o espazo agrícola que 
serve de sustento ós asentamentos rurais.

O ámbito é o sinalado nos Planos de Ordenación de “Estrutura Xeral e 
Orgánica” a escala 1/5.000.
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2.- CONDICIÓNS DE USO E TIPOLOXÍA:

Definición:
Comprende as edificacións e instalacións de implantación ¡liada que dan 
servizo ós usos permitidos e que están en relación coa actividade 
agropecuaria.

Usos:

O uso global é rústico coas seguintes particularidades e limitacións:

Mediante licenza municipal permítense:

- Usos e actividades non construtivos en categorías B e C

- Usos e actividades construtivas en categorías F e I.

Mediante autorización autonómica previa:

- Usos e actividades non construtivos en categoría A e D

- Usos e actividades construtivas en categorías A, B,C, D, E, F, G, H, J, 
K e L. Así como os que podan establecerse a través dos instrumentos 
previstos na lexislación de ordenación do territorio.

Prohíbense o resto de usos.

Non se autorizarán aqueles usos que afecten negativamente ó valor 
agrícola e gandeiro destas térras quedando expresamente prohibidas as 
plantacións forestáis. Así mesmo, prohíbense os movementos de térra 
que destrúan a vexetación separadora do parcelario, os cómaros e 
valados propios da estrutura e paisaxe agrícola, onde o seu valor 
quedou expresamente definido na información urbanística e estudio do 
medio rural.

3.- CONDICIÓNS DA PARCELA:

Parcela mínima:
Establécese unha parcela mínima de 5.000 m2

Co fin de non altera-la topografía do terreo, considerarase parcela non 
edificable e, polo tanto non poderán autorizarse os usos definidos no 
apartado anterior cando nun 75% ou máis da superficie da parcela, a 
pendente máxima sexa superior ó 20%. Non terán esta consideración as 
instalacións de servizos que se implanten de forma puntual no terreo 
como torres, antenas, aeroxeradores, depósitos, etc.
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4.- CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:
20% sobre a superficie de parcela edificable.

Recuamentos e separacións.
Establécese unha separación a lindeiros con outras parcelas de 5 
metros. A separación da edificación ás vías de comunicación virá dada 
polo cumprimento das distancias ás vías de comunicación establecidas 
no Anexo III. En calquera caso, a instalación respectará as distancias ós 
viarios e edificios que estableza a normativa sectorial de aplicación.

5.- CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DAS EDIFICACIÓNS:

Altura máxima:
Limítase a altura máxima a 7 metros, salvo que polas características 
especiáis da instalación se xustifique maior altura.

Edificabilidade:
Virá dada polas limitacións establecidas no punto 4 e demais condicións 
volumétricas expostas neste apartado.

Sotos e semisotos:
Permítese a construción de soto e semisoto coas limitacións 
establecidas no Título III sobre medición de alturas. A planta de soto 
cumprirá a limitación de ocupación máxima.

A realización de plantas semisoterradas será recomendable para 
consegui-la integración da edificación en terreos en pendente e, por 
conseguinte, evita-los desmontes.

Construcións permitidas por riba da altura máxima.
Forma da cuberta:
Por riba da altura máxima só se permite a construción da cuberta e dos 
seus elementos asociados, tal e como se describe no artigo 3.2.4. para o 
caso de Cuberías Integradas no Medio Rural.

6.- CONDICIÓNS PARTICULARES QUE DEBEN CUMPRI-LAS
EDIFICACIÓNS DESTINADAS A USOS RESIDENCIAIS VINCULADOS
ÁS EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS:

Definición:
O uso residencial vinculado á explotación agropecuaria entenderase 
como un uso complementario e auxiliar ó uso principal que é a 
explotación.



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 2804 de diciembre de 2007 Página 13677

É imprescindible para poder autorizar este uso que os temeos onde se 
sitúen as construcións (explotación e vivenda do titular) se encontren na 
mesma parcela e esta estea clasificada como Solo Rústico de 
Protección Agropecuaria.

Deberá acreditarse de forma inequívoca e imprescindible que o 
solicitante é titular dunha explotación de tipo agrícola ou gandeira e que 
a mesma cumpre os requisitos que regulamentariamente se determinen.

Condición tipolóxica:
A vivenda poderá estar integrada no volume da construción principal de 
tipo agropecuario ou ben exenta, separada desta así como de tódolos 
lindes de parcela.

Condicións da parcela:
Aplicaranse as esixencias expresadas no apartado 3 deste artigo.

Ocupación máxima:
A ocupación máxima será do 5% da superficie da parcela neta, é dicir, 
descontando a superficie ocupada pola edificación principal 
agropecuaria. O conxunto de edificacións, en calquera caso, cumprirá a 
condición exposta no apartado 4 deste artigo.

Altura máxima:
Cando se trate de vivenda separada da edificación principal, limitarase a 
altura máxima a planta baixa e 3,50 m.

Condicións de illamento:
A edificación residencial non poderá emprazarse a unha distancia 
inferior a 100 metros de calquera outra edificación emprazada en Solo 
Rústico, agás as da propia explotación agrícola ou gandeira.

ARTIGO 8.2.3.- SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DO PATRIMONIO

1.- DEFINICIÓN E ÁMBITO:

Constitúe o Solo Rústico de Protección Integral do Patrimonio as zonas 
do Solo Rústico onde se localizan os enclaves do patrimonio histórico 
que son obxecto de Protección Integral tralo pertinente traballo de 
catalogación e delimitación.

O ámbito é o representado nos correspondentes Planos de Ordenación 
a escalas 1/ 5.000 e 1/ 2.000.
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2.- CONDICIÓNS DE USO E EDIFICABILIDADE:

Definición:
Con carácter xeral, os usos e actividades nesta clase de solo están 
relacionados coa conservación, protección consolidación, investigación e 
posta en valor no marco do disposto no Título X do presente Plan Xeral 
e na lexislación urbanística e sectorial do patrimonio cultural.

Usos:
Sen prexuízo das autorizacións que fosen procedentes pola Consellería 
competente en patrimonio cultural, contémplase o seguinte réxime de 
usos:

- Mediante autorización municipal:

* Usos e actividades non construtivas en categorías B e C. Mais, 
prohíbense aqueles usos de ocio que atenten contra os valores 
obxecto de protección ou impliquen a percepción e interpretación 
desfigurada ou irrespectuosa do ben.

Prohíbense as acampadas e actividades comerciáis ambulantes 
sinaladas na categoría B.

* Usos e actividades construtivas en categoría I.

- Mediante autorización autonómica previa:

* Usos e actividades non construtivas en categoría A, sempre e 
cando se realice baixo as directrices da Consellería competente en 
materia de patrimonio cultural.

* Usos e actividades construtivas en categorías E e L, sempre e 
cando se realicen baixo as directrices da Consellería competente 
en materia de patrimonio cultural.

Parcela mínima:
Establécese unha parcela mínima de 5.000 m2, salvo que por razóns de 
interese, debidamente xustificadas na proposta de intervención do 
elemento protexido, poda asumirse unha parcela menor sempre e cando 
respecte a dimensión mínima establecida pola lexislación agraria.

Altura máxima:
Limítase a altura máxima xenérica a 3,50 metros nos casos de novas 
edificacións.

Aproveitamento:
Con carácter xeral estarase ao disposto no artigo 8.1.5., apartado 7, do 
presente Título. Non obstante terase en conta os posíbeis niveis de 
intervención propostos no catálogo de patrimonio para cada elemento a 
fin de determinar si é autorizábel un aumento de volume edificábel.
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ARTIGO 8.2.4.- SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS

1. - DEFINICIÓN E ÁMBITO:

Constitúe o Solo Rústico de Protección das Augas os temeos, definidos 
na lexislación sectorial de augas como leitos naturais, ribeiras e marxes 
das comentes continuas e descontinuas de auga, e como leito ou fondo 
das lagoas o encoros, temeos inundados e zonas húmidas, así como a 
zona de servidume.

Así mesmo, está formado polos temeos a émbolos dous lados dos leitos 
importantes do municipio identificados na Información Urbanística e que 
se sinalan nos correspondentes Planos de Ordenación.

Sen prexuízo das limitacións establecidas polo Plan Xeral e a Lei 9/2002 
(LOUPMRG), a súa regulación depende en gran parte da lexislación 
sectorial de augas:

- Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei de Augas.

O ámbito desta clase de solo é o representado nos Planos de 
Ordenación de “Estrutura Xeral e Orgánica” a escala 1/5.000.

2. - CONDICIÓNS DE USO:

Definición:
Con carácter xeral, os usos e actividades nesta clase de solo están 
relacionados coa explotación racional dos recursos naturais, as labores 
agrícolas ou forestáis e o goce do medio natural, sempre e cando non 
desvirtúen o valor a protexer, en particular o dominio público hidráulico e 
o seu entorno.

Sen prexuízo das autorizacións de tipo municipal ou autonómico que 
foran procedentes, calquera construción ou instalación que se pretenda 
realizar deberá contar con informe previo e vinculante da administración 
sectorial competente en materia de augas.

Usos:
Mediante autorización municipal:

- Usos e actividades non construtivos en categorías B e C.

- Usos e actividades construtivas en categorías F e I.

Mediante autorización autonómica previa:

- Usos e actividades non construtivos en categoría A.

- Usos e actividades construtivas en categorías E e L, sempre que 
estean vinculadas á conservación, utilización e goce do dominio 
público e do medio natural, as piscifactorías e instalacións análogas, 
así como as que podan establecerse a través dos instrumentos 
previstos na lexislación de ordenación do territorio.
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3.- CONDICIÓNS DA PARCELA:

Parcela mínima:

Establécese unha parcela mínima de 5.000 m2.

Co fin de non altera-la topografía do terreo, considerarase parcela non 
edificable e, polo tanto non poderán autorizarse os usos definidos no 
apartado anterior cando nun 25% ou máis da superficie da parcela, a 
pendente máxima sexa superior ó 20%.

4.- CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:
5% sobre a superficie de parcela edificable.

Recuamentos e separacións.
Establécese unha separación a lindeiros con outras parcelas de 5 
metros. A separación da edificación ás vías de comunicación virá dada 
polo cumprimento das distancias ás vías de comunicación establecidas 
no Anexo III. En calquera caso, a instalación respectará as distancias ós 
viarios e edificios que estableza a normativa sectorial de aplicación.

5.- CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DAS EDIFICACIÓNS:

Altura máxima:
Limítase a altura máxima xenérica para edificacións, a 3,50 metros.

Edificabilidade:
Virá dada polas limitacións establecidas no punto 4 e demais condicións 
volumétricas expostas neste apartado.

Sotos e semisotos:
Permítese a construción de soto e semisoto coas limitacións 
establecidas no Título III sobre medición de alturas. A planta de soto 
cumprirá a limitación de ocupación máxima.

A realización de plantas semisoterradas será recomendable para 
consegui-la integración da edificación en temeos en pendente e, por 
conseguinte, evita-los desmontes.

Construcións permitidas por riba da altura máxima.
Forma da cuberta:
Por riba da altura máxima só se permite a construción da cuberta e dos 
seus elementos asociados, tal e como se describe no artigo 3.2.4. para o 
caso de Cuberías Integradas no Medio Rural.
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6.- INTERPRETACIÓN DA NORMA NO CONTEXTO DA LEXISLACIÓN
SECTORIAL:

As condicións urbanísticas esixidas no presente artigo serán de 
aplicación sempre e cando sexan compatibles con cantas outras 
limitacións se deriven da lexislación sectorial.

Nos casos de existir contradicións entre diferentes normativas e a 
presente ordenanza, prevalecerá aquela máis restritiva ou que supoña 
maior protección.

ARTIGO 8.2.5.- SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURA

1. - DEFINICIÓN E ÁMBITO:

Comprende aquelas zonas do territorio que se encontran afectadas 
polas principáis redes e instalacións de infraestruturas fundamentáis, o 
dominio público e as súas servidumes definidas na lexislación sectorial e 
que por imperativo legal é preciso protexer. Representan e identifícanse 
nos correspondentes Planos de Ordenación.

2. - CONDICIÓNS DE USO E TIPOLOXÍA:

Con carácter xeral as actividades a desenvolver nesta clase de solo 
estarán relacionadas coa explotación racional do medio rural, sempre e 
cando o permita a lexislación sectorial que sexa de aplicación.

As instalacións ou edificacións propias desta clase e solo serán as que 
presten algún servizo á propia infraestrutura.

Sen prexuízo das autorizacións de tipo municipal ou autonómico que 
foran procedentes, calquera construción ou instalación que se pretenda 
realizar deberá contar con informe previo e vinculante da administración 
sectorial competente.

Usos:
Mediante licenza municipal permítense:

- Usos e actividades non construtivas en categorías B e C.

- Usos e actividades construtivas en categorías F e I.

Mediante autorización autonómica previa:

- Usos e actividades non construtivas en categoría A.

- Usos e actividades construtivas en categorías D e F, así como os que 
podan establecerse a través dos instrumentos previstos na lexislación 
de ordenación do territorio.



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 280Página 13682 4 de diciembre de 2007

3. - CONDICIÓNS DA PARCELA:

Parcela mínima:
Establécese unha parcela mínima de 5.000 m2.

4. - CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:
20% sobre a superficie de parcela edificable.

Recuamentos e separacións.
Establécese unha separación a lindeiros con outras parcelas de 5 
metros.

5. - CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DAS EDIFICACIÓNS:

Altura máxima:
Limítase a altura máxima a 7 metros. Non obstante, tratándose de 
instalacións ó servizo da infraestrutura, a altura se xustificará segundo 
as necesidades, no expediente de autorización de uso ante a 
Comunidade Autónoma.

Edificabilidade:
Virá dada polo cumprimento que sobre ocupación e altura máxima se 
expon no presente artigo.

Sotos e semisotos:
Permítese a construción de soto e semisoto coas limitacións 
establecidas no Título III sobre medición de alturas. A planta de soto 
cumprirá a limitación de ocupación máxima.

A realización de plantas semisoterradas será recomendable para 
consegui-la integración da edificación en temeos en pendente e, por 
conseguinte, evita-los desmontes.

Construcións permitidas por riba da altura máxima.
Forma da cuberta:
Por riba da altura máxima só se permite a construción da cuberta e dos 
seus elementos asociados, tal e como se describe no artigo 3.2.4 para o 
caso de Cuberías Integradas no Medio Rural.

ARTIGO 8.2.6.- SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DA PAISAXE

1.- DEFINICIÓN E ÁMBITO:

Está formado por aquelas áreas do territorio que é preciso protexer polo 
seu alto valor paisaxístico, que se puxo en evidencia tralo estudio da 
paisaxe no termo municipal de Zas.
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Ditas áreas identifican e delimítanse nos correspondentes Planos de 
Ordenación.

2.- CONDICIÓNS DE USO E TIPOLOXÍA:

Definición

Os usos e actividades que teñen cabida nesta clase de solo deberán 
preservar e mante-lo valor paisaxístico detectado. Son polo tanto usos 
agrícolas e forestáis de tipo tradicional grazas ós que se produciu aquela 
determinada paisaxe.

Polo tanto, sen prexuízo das autorizacións de tipo municipal ou 
autonómico que foran procedentes, calquera construción ou instalación 
que se pretenda realizar deberá contar co oportuno estudio de impacto 
paisaxístico mediante o que se avallará de forma pormenorizada e 
precisa a conca visual ó obxecto de facilita-la correcta implantación da 
instalación pretendida sen que se produza unha diminución ou perda do 
valor a protexer.

Usos:
Mediante licenza municipal permítense:

- Usos e actividades non construtivas en categorías B e C.

- Usos e actividades construtivas en categorías F e I.

Mediante autorización autonómica previa:

- Usos e actividades non construtivas en categoría A.

- Usos e actividades construtivas en categorías E e L, así como os que 
podan establecerse a través dos instrumentos previstos na lexislación 
de ordenación do territorio.

3.- CONDICIÓNS DA PARCELA:

Parcela mínima:

Establécese unha parcela mínima de 5.000 m2

Co fin de non altera-la topografía del terreo, considerarase parcela non 
edificable e, polo tanto non poderán autorizarse os usos definidos no 
apartado anterior, cando nun 25% ou máis da superficie da parcela, a 
pendente máxima sexa superior ó 10%.

4.- CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:
5% sobre a superficie de parcela edificable.
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recuamentos e separacións.
Establécese unha separación a lindeiros con outras parcelas de 5 
metros. A separación da edificación ás vías de comunicación virá dada 
polo cumprimento das distancias ás vías de comunicación establecidas 
no Anexo III. En calquera caso, a instalación respectará as distancias ós 
viarios e edificios que estableza a normativa sectorial de aplicación.

5. - CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DAS EDIFICACIÓNS:

Altura máxima:
Limítase a altura máxima xenérica para edificacións, a 3,50 metros.

Edificabilidade:
Virá dada polas limitacións establecidas no punto 4 e demais condicións 
volumétricas expostas neste apartado.

Sotos e semisotos:
Permítese a construción de soto e semisoto coas limitacións 
establecidas no Título III sobre medición de alturas. A planta de soto 
cumprirá a limitación de ocupación máxima.

A realización de plantas semisoterradas será recomendable para 
consegui-la integración da edificación en temeos en pendente e, por 
conseguinte, evita-los desmontes.

Construcións permitidas por riba da altura máxima.
Forma da cuberta:
Por riba da altura máxima só se permite a construción da cuberta e dos 
seus elementos asociados, tal e como se describe no artigo 3.2.4. para o 
caso de Cuberías Integradas no Medio Rural.

6. - INTERPRETACIÓN DA NORMA NO CONTEXTO DA LEXISLACIÓN
SECTORIAL:

As condicións urbanísticas esixidas no presente artigo serán de 
aplicación sempre e cando sexan compatibles con cantas outras 
limitacións se deriven da lexislación sectorial.

Nos casos de existir contradicións entre diferentes normativas e a 
presente ordenanza, prevalecerá aquela más restritiva ou que supoña 
maior protección.

ARTIGO 8.2.7.- SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA

1.- DEFINICIÓN E ÁMBITO:

Comprende as zonas do territorio que, traía análise e estudio recollido na 
Información Urbanística e Estudio do Medio Rural, non presenten 
valores suficientes que merezan a súa especial protección. Así mesmo 
constitúen as áreas do territorio que o Plan considera inadecuadas para 
o seu desenvolvemento urbanístico.
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2.- CONDICIÓNS DE USO E TIPOLOXÍA:

Definición
Comprende as edificacións e instalacións de carácter ¡liado, destinadas 
ás actividades agrícolas, forestáis, gandeiras ou outras que garden 
relación coa natureza, extensión e destino da finca ou coa explotación 
de recursos naturais, así como construcións e instalacións vinculadas á 
execución, mantemento e servizo das obras públicas.

Poderán autorizarse construcións e instalacións de interese xeral a 
través da autorización autonómica nos termos expresados no artigo 
8.1.3. “Usos e construcións autorizables” da presente Normativa.

Serán de aplicación as “Condicións da Edificación” expresadas no artigo 
8.1.5. da presente Normativa.

Usos:
Establécese como uso global o rústico coas seguintes particularidades e 
limitacións:

Mediante licenza municipal permítense:

- Usos e actividades non construtivas en categorías B e C.
- Usos e actividades construtivas en categorías F e I.

Mediante autorización autonómica previa:

- Usos e actividades non construtivas en categorías A, D, e E.
- Usos e actividades construtivas en categorías A, B, C, D, E, G, H, J, K 

e L. Así como os que podan establecerse a través dos instrumentos 
previstos na lexislación de ordenación do territorio.

3.- CONDICIÓNS DA PARCELA:

Parcela mínima:
Establécese unha parcela mínima de 5.000 m2.

Condición de pendente:
Non serán edificables as zonas da parcela onde a pendente natural do 
terreo supere o 20%. Esta limitación non será de aplicación para a 
implantación de instalacións de carácter puntual como torres, antenas, 
depósitos, etc.

4.- CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:

20% sobre a superficie de parcela edificable.
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Recuamentos e separacións.

Establécese unha separación a lindeiros con outras parcelas de 5 
metros. A separación da edificación ás vías de comunicación virá dada 
polo cumprimento das distancias ás vías de comunicación establecidas 
no Anexo III. En calquera caso, a instalación respectará as distancias ós 
viarios e edificios que estableza a normativa sectorial de aplicación.

5.- CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DAS EDIFICACIÓNS:

Altura máxima:
Limítase a altura máxima a 7 metros. Non obstante, tratándose de 
instalacións especiáis, a altura xustificarase segundo as necesidades, no 
expediente de autorización de uso ante a Comunidade Autónoma.

Edificabilidade:
Virá dada polas limitacións establecidas no presente artigo.

Sotos e semisotos:
Permítese a construción de soto e semisoto coas limitacións 
establecidas no Título III sobre medición de alturas. A planta de soto 
cumprirá a limitación de ocupación máxima.

A realización de plantas semisoterradas será recomendable para 
consegui-la integración da edificación en terreos en pendente e, por 
conseguinte, evita-los desmontes.

Construcións permitidas por riba da altura máxima.
Forma da cuberta:

Por riba da altura máxima só se permite a construción da cuberta e dos 
seus elementos asociados, tal e como se describe no artigo 3.2.4 para o 
caso de Cubertas Integradas no Medio Rural.


