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TITULO IX- SOLO URBANIZABLE

CAPITULO 1 - SOLO URBANIZABLE DELIMITADO

ARTIGO 9.1.1.- DEFINICIÓN.

Constitúe esta categoría de Solo Urbanizable as áreas do territorio que o Plan 
Xeral considera apropiadas para o seu desenvolvemento urbanístico en 
consonancia coas estratexias de actuación e os convenios establecidos coas 
iniciativas privadas.

O ámbito é o sinalado nos Planos de Ordenación de “Estrutura Xeral e 
Orgánica” e identificados como Solo Urbanizable Delimitado.

ARTIGO 9.1.2.- DESENVOLVEMENTO DO SOLO URBANIZABLE DELIMITADO.

Ó Solo Urbanizable Delimitado, aplicaráselle o réxime previsto no artigo 21 da 
Lei 9/2002 (LOUPMRG).

Cada Sector de Solo Urbanizable desenvolverase mediante un Plan Parcial a 
excepción dos sectores AR-SectorR-B1 e AR-Sector-I1, os cales quedan 
ordenados directamente no Plan Xeral.

Todos eles dentro dos prazos previstos nos programas ou convenios 
subscritos.

Sen prexuízo das determinacións particulares que o propio Plan Xeral 
establece nos diferentes Sectores, os plans parciais conterán, con carácter 
xeral, as determinacións establecidas no artigo 64 da Lei 9/2002 (LOUPMRG), 
así como as que se deriven da aplicación do regulamentariamente establecido 
pola lexislación urbanística.

Os plans parciais poderán desenvolverse, si fora preciso, mediante estudios de 
detalle conforme se establece na Lei 9/2002 (LOUPMRG).

Os proxectos de urbanización axustaranse ó disposto no Título V da presente 
Normativa.
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ARTIGO 9.1.3.- ÁREAS DE REPARTO DE CARGAS E BENEFICIOS DO SOLO
URBANIZABLE DELIMITADO.

Cada sector do Solo Urbanizable constitúe unha soa área de reparto.

O aproveitamento tipo establécese, de acordo ao artigo 114 da Lei 9/2002 
(LOUPMRG), dividindo o aproveitamento lucrativo total, expresado en metros 
cadrados construíbles de uso característico ou global a superficie total da área, 
incluíndo os sistemas xerais pertencentes á área, ou no seu caso adscritos á 
mesma, con exclusión dos temeos afectos a dotacións públicas existentes e 
que o Plan manteña.

O Plan Xeral adopta os coeficientes de ponderación expostos no R.D. 1020/93, 
de 25 de xuño. Estes deberán poñerse en relación, unha vez se asigne o valor 
da unidade ó uso característico ou global. Estes coeficientes expóñense no 
Anexo II desta Normativa.

Na medida en que os plans parciais establezan usos e tipoloxías 
pormenorizadas, poderán xustificadamente establecer novos coeficientes co 
obxecto de compensar posibles desigualdades.

O aproveitamento susceptible de apropiación por parte de cada propietario, 
será o resultado de aplicar á superficie de cada propiedade, o 90% do 
aproveitamento tipo da área de reparto.

ARTIGO 9.1.4.- CONDICIÓNS E DETERMINACIÓNS PARTICULARES QUE
DEBEN CUMPRI-LOS SECTORES.

As condicións e determinacións particulares que deben cumpri-los sectores son 
os expresados ñas súas correspondentes fichas de áreas de reparto. Estas 
expóñense no Anexo II desta Normativa.

Os sectores que son obxecto de ordenación detallada cumprirán, ademáis, 
todas e cada unha das determinacións expresadas gráficamente nos Planos de 
Ordenación do Plan Xeral.


