
TÍTULO II. NORMAS DE ORDENACIÓN

CAPÍTULO I. Clases e réxime xurídico do solo

Art. 52.   Réxime urbanístico do solo

O réxime urbanístico do solo do Termo Municipal regúlase de conformidade co Título II LSG en relación co Título I da

“Ley 6/98 de Régimen de suelo y valoraciones”, en base ó art. 1.2. LSG, a través de:

1. A clasificación do solo en tipos segundo o seu réxime xurídico.

2. A determinación e regulación da estructura xeral e orgánica do territorio.

3. A división do solo en zonas segundo a súa cualificación urbanística.

Art. 53.   Clasificación do solo segundo o seu réxime xurídico

O territorio do Termo Municipal de Ferrol clasifícase nos seguintes tipos de solo: solo urbano, urbanizable, solo de

núcleo rural e solo rústico a tenor do disposto nos artigos 64 a 68 LSG, segundo se xustifica na Memoria de

Ordenación e de acordo á delimitación establecida nos planos de ordenación.

Art. 54.   Determinacións xerais para os tipos de solo

1. No solo urbano o Plan Xeral distingue en planos de ordenación o solo urbano non consolidado, de conformidade

co establecido no art. 65.2. LSG, que se corresponde cos ámbitos de Áreas de Execución Integral previstos no

plan. Así mesmo, o Plan precisa a ordenación física pormenorizada do solo urbano, a través da delimitación dos

solos segundo o seu destino para:

a) Viais e zonas libres públicas.

b) Solos públicos para parques e xardíns urbanos (zonas verdes).

c) Solos para dotacións, equipamentos e demais servicios de interese público e social de carácter público e

privado.

d) Solos privados edificables.

e) Outros.

Ou remite dita ordenación ó planeamento de desenvolvemento, que haberá de pormenorizala.

2. No solo urbanizable o Plan Xeral determina os sectores para o desenvolvemento dos Plans Parciais

correspondentes e os elementos fundamentais da estructura urbana (trazados viarios e infraestructuras

fundamentais e sistemas xerais) e establece a través da cualificación urbanística a regulación xenérica dos

diferentes usos globais e dos seus niveis de intensidade.

Neste tipo de solo a disposición pormenorizada do solo para rede viaria, estacionamentos, parques e xardíns,

equipamentos, edificación pública e privada resultará da ordenación física que propoña o Plan Parcial, de

conformidade co Plan Xeral e coa regulamentación urbanística xeral. As solucións grafiadas no Plan Xeral

entenderanse como indicativas salvo expresa determinación na norma particular para o desenvolvemento do

correspondente sector, debendo xustifica-los Plans Parciais a mellor solución proposta en relación á conectividade

e coherencia co resto do territorio.

3. No solo de núcleo rural o Plan determina a súa ordenación pormenorizada en congruencia coas súas

características e natureza a través da delimitación, se é o caso, de solos segundo o seu destino para:

a) Viais públicos.

b) Zonas verdes públicas.

c) Dotacións e equipamentos de carácter público ou privado.

d) Solos privados edificables.

e) Outros.

Igualmente establece os indicadores para a redacción do planeamento especial de mellora do núcleo atendendo á

súa complexidade urbanística.



4. No solo rústico o Plan Xeral precisa a delimitación e cualificación do solo de especial protección e establece o

réxime do solo rústico común de acordo co artigo 14 LSG coas especificacións contidas nos artigos 77 e 79 LSG.

5. No solo rústico común apto para a urbanización delimítanse as áreas clasificadas, os tipos xenéricos de

ordenación que as identifican, os usos globais compatibles de cada un deles e os usos incompatibles, as

magnitudes mínimas, así como as condicións esixidas para a delimitación de cada actuación e as demais

condicións a establecer para o seu desenvolvemento urbanístico.

A ordenación pormenorizada será proposta polo Plan Parcial, sempre de conformidade co que determine o Plan

Xeral e coa regulamentación urbanística xeral.

6. Sen prexuízo da clasificación do solo, o Plan establece as reservas de solo necesarias para o desenvolvemento

dos sistemas xerais de comunicacións, de espacios libres, de equipamento comunitario e demais instalacións que

inflúen de modo substancial no desenvolvemento do territorio.

Art. 55.   Sistemas xerais e estructura xeral e orgánica do territorio

1. A efectos da definición da estructura xeral e orgánica do territorio o presente Plan asigna certos solos para:

a) Sistemas xeral portuario.

b) Sistema xeral ferroviario.

c) Sistema xeral viario.

d) Sistema de equipamentos xerais.

e) Sistema xeral de espacios libres, constituído polos parques urbanos ou periurbanos públicos e as áreas

públicas destinadas ó ocio cultural ou recreativo.

f) Sistema xeral de infraestructura de servicios técnicos.

2. Estes solos ordenados en sistemas presentan un grao especial de interese colectivo derivado do seu carácter

determinante para o desenvolvemento urbano dos asentamentos de núcleos de poboación e do territorio

municipal, así como para regula-las súas transformacións no tempo de forma non contradictoria.

3. A consideración de sistemas coas excepcións que se indican nestas Normas, implica a declaración de utilidade

pública das obras e a necesidade de ocupación dos terreos para eles reservados, segundo o disposto no art. 54

da LSG, en relación co  art. 119.5 LSG.

Art. 56.   Sistemas xerais e sistemas locais

O Plan asegura a ordenación graduada do territorio a través da determinación de sistemas xerais e tamén dos

sistemas locais para o servicio dun ámbito determinado, delimitados nos Planos de Ordenación, ós que se engadirán

os que se obteñan a través do planeamento parcial ou especial de desenvolvemento do Plan Xeral, que se

incorporarán así á ordenación dos sistemas.

Art. 57.   Obtención de sistemas

1. Os solos reservados para sistemas en solo urbano con destino a viario público, parques, xardíns e demais

dotacións públicas previstas no Plan, serán de cesión obrigatoria e gratuíta, previo o reparto de cargas e

beneficios cos mecanismos e nas condicións previstas na LSG.

2. Os solos destinados a sistemas xerais incluídos ou adscritos ó solo urbanizable e os de carácter local previstos

nos Plans Parciais serán de cesión obrigatoria e gratuíta a través dos mecanismos de reparto e compensación

previstos na LSG.

Nos termos do art. 63-3 RP o custo das obras de urbanización dos sistemas xerais de interese para o sector serán a

cargo dos propietarios do mesmo.


