
 

CONCELLO DE CAMBRE 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMBRE 

 
 

 
 
 

RESUMO EXECUTIVO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

OUTUBRO 2022 



 

 

 



 

 

P L A N  X E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  M U N I C I P A L  D E  C A M B R E  
 

RESUMO EXECUTIVO OUTUBRO 2022 

 

 



 

 



 

 

P L A N  X E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  M U N I C I P A L  D E  C A M B R E  
 
RESUMO EXECUTIVO OUTUBRO 2022 

 

 

O presente Documento, producido pola Oficina de Planeamiento, S.A. para o Concello 

de Cambre, elaborouse en desenvolvemento do contrato do servizo de redacción do 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL. 

 

 

 



 

 



 

 

P L A N  X E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  M U N I C I P A L  D E  C A M B R E  
 
RESUMO EXECUTIVO OUTUBRO 2022 
 

 

Dirección e coordinación 

 

Alfonso Díaz Revilla. Arquitecto-urbanista. 

Ánxel Viña Carregal. Economista-urbanista. 

 

 

Equipo Redactor 

 

Alfonso Díaz Revilla. Arquitecto-urbanista. 

Ánxel Viña Carregal. Economista-urbanista. 

Mª Dolores Gómez Míguez. Arquitecta-urbanista. 

Álvaro López González. Arquitecto-urbanista. 

María Calvo Llano. Arquitecta-urbanista. 

María Viña Segura. Arquitecta-urbanista. 

Roberto-Miguel Folgueral Arias. Enxeñeiro de CC.CC. e PP. 

Miguel Díaz Varela. Biólogo. 

Manuel-Anxo López Felpeto. Historiador e Arqueólogo. 

 

 



 

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
1 de 32 

 

CONCELLO DE CAMBRE

OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A. RESUMO EXECUTIVO. OUTUBRO 2022

 

P L A N  X E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  M U N I C I P A L  D E  C A M B R E  

 

RESUMO EXECUTIVO OUTUBRO 2022 

 

 
ÍNDICE  PÁX. 

 

 

1. INTRODUCIÓN 3 

 

2. XUSTIFICACIÓN DA CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE E ALCANCE DO PLAN 5 

 

3. O MARCO LEXISLATIVO DA REDACCIÓN DO PLAN XERAL 9 

 

4. DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS E CRITERIOS DE ORDENACIÓN 11 

 

5. ESTRUTURA XERAL DA ORDENACIÓN E MODELO DE DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO 15 

 

6. A CLASIFICACIÓN DO SOLO 19 

 

7. AS MAGNITUDES DO PLAN 23 

 

8. DELIMITACIÓN DOS ÁMBITOS NOS QUE A ORDENACIÓN PROXECTADA ALTERA A VIXENTE 27 

 

9. ÁMBITOS NOS QUE SE SUSPENDE A ORDENACIÓN OU OS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN 

OU DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 31 

 

 

 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
2 de 32 

 

CONCELLO DE CAMBRE

OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A. RESUMO EXECUTIVO. OUTUBRO 2022

 

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
3 de 32 

 

CONCELLO DE CAMBRE

OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A. RESUMO EXECUTIVO. OUTUBRO 2022

 

1. INTRODUCIÓN 

 

Conforme ao establecido no art. 25.3 do RDL 7/2015, de 30 de outubro, do Texto Refundido 

da “Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana”e no artigo 60.6 da Lei 2/2016 de 19 de febreiro, 

do solo de Galicia (LSG), e de cara a garantir a publicidade e a eficacia na xestión pública 

urbanística, nos procedementos de aprobación de instrumentos de ordenación urbanística, a 

documentación exposta ao público deberá incluír un resumo executivo expresivo dos 

seguintes extremos: 

 

a) Delimitación dos ámbitos nos que a ordenación proxectada altera a vixente. 

 

b) No seu caso, os ámbitos nos que se suspendan a ordenación ou os procedementos de 

execución ou de intervención. 

 

O presente documento redáctase conforme ao anterior precepto legal incorporando non só 

aqueles aspectos específicos referidos á alteración do planeamento e suspensión de 

ordenación vixente, senón aqueles que se refiren á conveniencia e oportunidade da súa 

redacción, o marco lexislativo no que se basea e os obxectivos de ordenación que 

fundamentan a súa formulación. 
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2. XUSTIFICACIÓN DA CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE E ALCANCE DO PLAN 

 

O Plan Xeral concibido como instrumento marco das políticas urbanísticas, responde 

inevitablemente a obxectivos e directrices que veñen condicionados polas circunstancias do 

momento no que se produce e pola anticipada visión de escenarios futuros desexables. Sen 

Plan é menos posible xerar proxectos complexos que impliquen concertación entre axentes 

que interveñen e manexo dos tempos. 

 

Sendo o obxecto dos traballos a realizar os de redacción do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de Cambre, adaptando as súas determinacións ás esixencias da vixente 

lexislación urbanística e sectorial, a necesidade da súa redacción xustifícase, aparte de por 

esta circunstancia de carácter legal, pola evolución da problemática e complexidade 

urbanística non só dun municipio encadrado na Área Urbana de A Coruña, senón tamén da 

propia Área. 

 

Cambre vénse rexendo por unhas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal 

aprobadas definitivamente no ano 1994, revisión de outras do ano 1986, que tras vinte e 

sete anos de vixencia consolidaron unha serie de iniciativas de relevancia no 

desenvolvemento urbanístico e económico do municipio, tanto de carácter supramunicipal 

como local. 

 

Neste senso, o gran desenvolvemento experimentado pola área de O Temple - O Graxal - A 

Barcala tras a posta en funcionamento da autoestrada AP-9 e a súa conexión na Costa de 

Tapia, espazo urbano que se une aos semellantes dos municipios contiguos de Oleiros e 

Culleredo concentrando algo máis do 50% da poboación municipal, xunto á execución do 

corredor de conexión coa Meseta, a Autovía A-6, como alternativa á traza da estrada N-6, 

actuacións que contribuíron a impulsar o papel do municipio na Área Urbana, permitindo a 

diversificación e expansión da súa base económica e incrementando a mobilidade na súa 

rede interior; obrigan ao abordaxe dun instrumento urbanístico máis ambicioso que o actual 

en canto á definición das iniciativas de ordenación territorial e de xestión urbanística. 

Igualmente, e en desenvolvemento do planeamento municipal, creouse unha importante 

área de solo empresarial de rango supramunicipal, debidamente planificada e ben 

comunicada non só co conxunto da Área Urbana senón co resto da rexión, o que apuntala o 

seu desenvolvemento económico e abre expectativas no eido urbanístico, claramente 

diferenciados do desenvolvemento espontáneo da actividade económica ao longo dos 

corredores rexionais. 

 

Na perspectiva do Plan Xeral, os criterios para o desenvolvemento urbanístico dos centros 

urbanos que conforman a Vila de Cambre e o Agregado Urbano da Ría do Burgo, xunto cos 

corredores de expansión de Sigrás e Pravio, van dirixidos cara a súa consolidación 
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urbanística, e polo tanto, xunto cunha actuación de revalorización das tramas de interese 

patrimonial da Vila, a deseñar e impulsar o desenvolvemento de pezas de urbanización 

intersticiais de dimensión acoutada, incorporando unha regulación e parámetros urbanísticos 

que permitan axilizar a xestión de aquelas de carácter central e mesmo ollar novas 

oportunidades de urbanización xurdidas do propio crecemento vivido, que en calquera caso 

deberán de ser sensibles a aqueles ámbitos de fraxilidade dende o punto de vista ambiental. 

 

Dende o punto de vista da ordenación territorial, a presenza dun espazo natural de 

significativo valor incluído na Rede Europea Natura 2000 (o encoro de Cecebre) xunto coa 

declaración da Mariña Coruñesa e Terras do Mandeo como Reserva da Biosfera por parte 

da Unesco, levan a plantear dende o Plan un respecto e potenciación das excelentes 

condicións naturais, que irá máis aló da simple adopción das novas categorías de solo 

rústico establecidas na lexislación urbanística actual, para enmarcarse nun proceso miúdo 

de revisión das determinacións vixentes, capaces de definir un axeitado modelo territorial 

sobre a base dunha información cartográfica e ambiental actualizadas. 

 

O planeamento urbanístico municipal ten por tanto nestas circunstancias un importante 

estímulo que xustifica unha revisión da súa ordenación co alcance propio dun Plan Xeral. 

As circunstancias actuais do municipio, a detección de novos problemas e temas de 

ordenación, as modificacións do marco xurídico do planeamento e a ordenación 

urbanística, a nova ordenación territorial que xurde tras a aprobación das Directrices de 

Ordenación do Territorio e do Plan de Ordenación do Litoral, que afianzan un modelo 

urbanístico axeitado á súa condición de municipio que forma parte do conglomerado 

metropolitano, con parte do seu territorio, o bañado pola Ría do Burgo, inserido no 

continuo urbano da cidade da Coruña, como nodo de deslocalización de servizos tendo 

como nexo de unión o seu elemento ambiental máis destacable, a propia Ría, supón a 

incorporación de enfoques novos no método de redacción do Plan, introducindo unha 

maior atención á incorporación das infraestruturas e a súa incidencia no contorno, 

buscando unha optimización en termos de desenvolvemento municipal; un reforzo das 

funcións centrais urbanas tanto no Agregado Urbano da Ría como na Vila de Cambre; un 

equilibrio dinámico entre a protección do medio natural e do patrimonio cultural e o 

desenvolvemento urbano, e todo iso poñendo o acento no seu maior compromiso 

estratéxico. 

 

A vocación da oferta específica cara as actividades vinculadas co esparcemento que 

representa un territorio municipal de singular valor ambiental; o inserimento e maclaxe das 

vías de comunicación onde integrar as propostas da Vía Ártabra; a emerxencia de novas 

actividades económicas ao calor desta realidade, onde os usos terciarios, industriais e 

comerciais deben acadar un espazo axeitado e apontoar un desenvolvemento respectuoso 

co medio; o marco metropolitano e o papel do municipio na oferta residencial e de servizos 
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e mesmo de ocio; a protección, rehabilitación e valorización do patrimonio cultural; non só 

do evidente senón de aquel que conforma a historia municipal; a valoración de aspectos 

da singular calidade que se vincula nunha primeira instancia á prolongación do espazo da 

ría do Burgo cara ao interior na canle do río Mero e os seus afluentes, da Brexa, de San 

Benito, …; a potenciación do sistema de núcleos municipais procurando a súa mellora e 

recuperación, algúns deles relacionados coa traza do Camiño Inglés a Santiago de 

Compostela; a avaliación dos problemas actuais de mobilidade, ou a programación e 

planificación dunha estratexia de intervención no eido das infraestruturas hidráulicas que 

garanta o futuro desenvolvemento; son algúns dos aspectos que non poden quedar á 

marxe das propostas do Plan Xeral, e que xustifican nidiamente a conveniencia e 

oportunidade da súa redacción, á vez que acoutan o seu alcance. 

 

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
8 de 32 

 

CONCELLO DE CAMBRE

OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A. RESUMO EXECUTIVO. OUTUBRO 2022

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
9 de 32 

 

CONCELLO DE CAMBRE

OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A. RESUMO EXECUTIVO. OUTUBRO 2022

 

3. O MARCO LEXISLATIVO DA REDACCIÓN DO PLAN XERAL 

 

Transcorridos vinte e sete anos da aprobación das vixentes Normas Subsidiarias de 

Planeamento Municipal, a modificación e reforma da lexislación autonómica e estatal xunto 

coa incorporación da avaliación ambiental estratéxica ao proceso de formulación do 

planeamento urbanístico configura un novo marco legal ben definido, producíndose unha 

evolución no enfoque da problemática urbanística, na que cobran especial relevancia os 

aspectos ambientais e de integración das propostas de ordenación en ámbitos supralocais. 

 

Aprobado o planeamento municipal vixente conforme á lexislación urbanística de 1992, 

procede agora adaptar as súas determinacións ás esixencias da Lei 2/2016 e o seu 

Regulamento aprobado polo Decreto 143/2016, e aqueloutras que deveñen de lexislacións 

sectoriais. 

 

Dende o punto de vista da lexislación estatal haberá de producirse a adaptación ás 

determinacións do Real Decreto Lexislativo 7/2015 polo que se aproba o Texto Refundido 

da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana, que refunde as modificacións derivadas do RDL 

8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas. 

 

Por último, a incorporación da avaliación ambiental estratéxica, Lei 21/2013 de avaliación 

ambiental, na formación do planeamento non só ten repercusión na tramitación senón no 

método de abordaxe das cuestións urbanísticas na súa escala territorial, incorporando toda 

a experiencia das directrices e estratexias emanadas tanto dos órganos comunitarios como 

centrais ou autonómicos. 
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4. DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS E CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

 

As condicións de contexto permiten establecer as directrices que enmarcan o Plan Xeral de 

Ordenación Municipal, e presentar os obxectivos e liñas estratéxicas nos seguintes termos: 

 

1. A necesaria adecuación do Plan Xeral ao actual marco legal urbanístico, que está 

establecido pola Lei 2/2016, de 10 de febreiro, de Solo de Galicia, polo seu Regulamento, 

aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de setembro, así como polo Real Decreto 

Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de 

Solo e Rehabilitación Urbana, complementado pola Lei 21/2013, de 14 de decembro, de 

avaliación ambiental, que obriga ao planeamento municipal a someterse ao 

procedemento nela regulado. En canto á lexislación sectorial, o planeamento debe 

adaptarse a aquela de incidencia territorial en materias como de costas, estradas, 

ferrocarril, augas, con atención á inundabilidade, servidumes aeronáuticas, enerxía 

eléctrica e de gas, paisaxe ou do patrimonio cultural, segundo a Lei 5/2016. 

 

2. A necesidade dunha lectura coordinada na escala do conxunto da Área Metropolitana de 

A Coruña, inserida na Rexión Urbana Ártabra, á luz das determinacións establecidas nas 

Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, e incorporando os escenarios para a 

superación dos efectos orixinados pola crise. Nese marco, a recualificación e a 

diversificación de usos ou especialización dos espazos de actividade presentes no termo 

municipal e o seu completamento, preséntase como un obxectivo subsumido no da 

recuperación e diversificación da base económica e, con elas, do emprego. 

 

 Malia as dificultades do planeamento xeral para resolver completamente estes aspectos 

de carácter supramunicipal, resulta necesario introducir esta temática no Plan Xeral 

cando menos nos aspectos diagnósticos e de revisión da ordenación no territorio de 

contacto cos límites municipais, como anticipación e á espera do desenvolvemento do 

instrumento de ordenación supramunicipal previsto nas Directrices de Ordenación do 

Territorio de Galicia. 

 

3. O desenvolvemento das políticas públicas definidas na lexislación de rehabilitación, 

rexeneración e renovación urbanas, que identifica nas tramas urbanas consolidadas o 

terreo no que se haberá de librar a batalla principal da sostibilidade, buscando a 

confluencia das necesidades imperiosas de recuperación urbana do nodo bipolar da Ría 

do Burgo, -no que Cambre debe apostar por obter a súa cota de liderado e de 

desenvolvemento -, coas políticas europeas emerxentes ao respecto. 

 

 Neste senso é necesaria a promoción dunha estratexia de recuperación urbana e 

funcional dos centros urbanos de O Temple, A Barcala e Cambre combinando as accións 
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de reforma interior de espazos que presenten un don de oportunidade, co 

desenvolvemento de actuacións de completamento do tecido xa urbanizado, así como o 

establecemento das previsións necesarias dirixidas a garantir unha política estable en 

materia de vivenda de protección pública. 

 

4. O impulso dun proceso de reurbanización, rehabilitación e mellora do espazo público das 

tramas densas de O Temple que eleve os estándares de calidade e impulse a mellora da 

eficiencia enerxética, a accesibilidade e a habitabilidade das edificacións e dinamice o 

espazo público da peza urbana máis poboada e activa das últimas décadas, con especial 

atención á mellora da fronte costeira cara á Ría, á reutilización dos actuais espazos entre 

as edificacións e o Paseo marítimo, e a recualificación dos espazos produtivos, así como 

a potenciación de iniciativas que consoliden o papel da Vila de Cambre como nodo de 

servizos, con propostas dirixidas a mellorar e cualificar a súa oferta dotacional, sen 

esquecer o papel que lle corresponde no actual sistema de núcleos do territorio, 

valorizando a súa orixe de carácter histórico. 

 

 Este proceso de recualificación debe estenderse ao resto de tramas urbanas e ao 

conxunto do sistema de asentamentos de base rural que xogan un papel de singular 

importancia no proceso de reequilibrio do territorio municipal. 

 

5. Axilizar o desenvolvemento de infraestruturas estratéxicas como armazón do novo 

modelo de desenvolvemento. Dentro das limitacións competenciais do planeamento 

municipal, este debe priorizar a execución de xeito eficiente do novo sistema de 

mobilidade rodada incluído no Plan Sectorial Viario Comarcal, apostar pola posta en 

marcha do sistema ferroviario que debe articular o novo desenvolvemento urbanístico, 

mellorar as infraestruturas vencelladas á implantación do Transporte Público 

Metropolitano, incrementando a súa funcionalidade e introducir novas canles específicas 

vencelladas á mobilidade sostible, tanto peonil como ciclista, algunhas delas vencelladas 

a políticas da Deputación Provincial. 

 

6. A consolidación de iniciativas de relevancia para o desenvolvemento económico, en base 

ás excelentes calidades de accesibilidade e posición que presenta o termo municipal 

respecto dos principias eixes infraestruturais rexionais viarios, onde o Polígono 

Empresarial de Espíritu Santo, constitúe un dos motores de desenvolvemento económico 

e de localización de actividades da Area Metropolitana, e que debe ser potenciado 

atendendo ás determinacións urbanísticas dos municipios limítrofes e as súas novas 

condicións de accesibilidade a partir da execución dos restantes treitos da Vía Ártabra. 

Igualmente o Plan Xeral debe analizar a especialización dos asentamentos empresariais 

de O Temple, Graduíl e A Telva en base á posición que ocupan no territorio e no 
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contorno urbano supralocal, valorando positivamente a súa posición en relación aos feitos 

urbanos principais. 

 

7. Favorecer iniciativas de relevancia para o desenvolvemento urbanístico sustentable do 

municipio en base á posta en valor e á recuperación dos seus excepcionais recursos 

ambientais, culturais e patrimoniais, con especial atención ao tratamento dos bordos 

asociados ao sistema hídrico que articula o territorio municipal, establecendo medidas e 

propostas para a minimización dos riscos de inundación detectados, así como a 

implementación de medidas que melloren a mobilidade, fundamentalmente dirixidas a 

incorporar medios de transporte alternativos, consolidando deste xeito un sistema 

ambiental de carácter territorial articulador que propicie a valorización da súa excelencia, 

a xestión sostible e o desfrute social dese rico patrimonio, integrando as determinacións 

que deveñen da plasmación no territorio municipal das previsións dos instrumentos 

supramunicipais e aqueloutras a prol de poñer en valor as condicións ambientais de 

interese amparándose nos corredores fluviais que definen os ríos Mero, Brexa, da 

Gándara e Valiñas, así como o encoro de Cecebre. 

 

 O Plan Xeral debe permitir igualmente o impulso á dimensión medioambiental e territorial 

do planeamento urbanístico, máis aló das esixencias legais. Este recurso se presenta 

como unha oportunidade para activar a súa posta en valor, nunhas circunstancias 

capaces de crear vantaxes competitivas apoiadas nos seus trazos ambientais e 

paisaxísticos e mesmo produtivos. A protección e posta en valor deste recurso cabe ser 

convertida nun dos factores locais máis potentes da excelencia e da recuperación, e 

como tal debe ser un obxectivo prioritario do Plan Xeral. 

 

Simultaneamente o Plan Xeral debe afondar na valorización patrimonial do territorio de 

Cambre, mantendo o carácter dos núcleos tradicionais, dos conxuntos rurais, dos pazos 

e fincas singulares de interese, protexendo o patrimonio arqueolóxico, e regulando 

normativamente os criterios de protección da paisaxe, cun referente importante na traza 

do Camiño Inglés a Santiago de Compostela. 
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5. ESTRUTURA XERAL DA ORDENACIÓN E MODELO DE DESENVOLVEMENTO 

URBANÍSTICO 

 

Durante os últimos anos foise consolidando no termo municipal de Cambre unha estrutura 

territorial característica, baseada nun sistema de multicentralidades, residenciais e de 

actividades, e un potente sistema ambiental que o articula. Igualmente, pola súa posición e 

pertenza ao espazo metropolitano de A Coruña, tanto participa do contiguo urbano denso da 

súa primeira coroa como actúa de espazo rótula dunha segunda coroa metropolitana que 

comparte territorio cos municipios de base rural de Carral e Abegondo. 

 

Conforme a isto, o proxecto de estrutura urbanística proposto polo Plan Xeral para a 

ordenación do termo municipal de Cambre apóiase nos seguintes niveis estruturantes: 

 

- Un Agregado Urbano denso conformado por O Temple, O Graxal e A Barcala, como feito 

urbano residencial e de servizos, integrado no Agregado Urbano da Ría do Burgo, que 

afecta igualmente a territorios dos municipios de Oleiros, Culleredo e Cambre, como 

extensión urbana da cidade continua de A Coruña, bañadas polo elemento ambiental de 

maior singularidade da Cidade da Coruña, A Ría do Burgo, no que acometer actuacións 

de recualificación e remate da súa trama, altamente densa, aproveitando as escasas 

pezas nas que é posible intervir para o seu destino ao complemento de servizos dos que 

carece así como para completar a súa estrutura urbana. 

 

- A Vila de Cambre como feito urbano residencial e de servizos principal no seu territorio, 

cun centro de valor histórico, situado nas faldras do Castro de Cambre, e coa igrexa 

románica e o seu contorno ambiental como foco. O seu desenvolvemento baséase en 

propostas de ordenación que parten do recoñecemento da súa singularidade en canto á 

súa posición e conformación topográfica, á carón da croa do Castro, e propoñendo o 

recoñecemento da diversidade de tramas urbanas que a conforman e o establecemento 

dun conxunto de actuacións de mellora e acabado que permiten xerar novos espazos 

públicos de relación, resolvendo na escala local a problemática do tráfico rodado pasante 

mediante actuacións de nova infraestruturación. 

 

- Os agregados urbanos de Pravio - Catro Camiños - Espíritu Santo, Sigrás - N-550 e 

Brexo - Lema - Meixigo, que sobre a base de centros de orixe rural vinculados coas 

actividades de explotación primaria dos recursos que mudaron a súa fisionomía ao 

acoller unha ocupación residencial extensiva de tipo urbano e outros usos asociados 

vinculados ás boas condicións de accesibilidade, chamados a servir de nexo e soporte 

infraestrutural e de servizos, nos que cómpre realizar actuacións de mellora da 

mobilidade, da escena urbana e do encadre paisaxístico e de relación co alterado medio 
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rústico que os rodea, e de complemento infraestrutural e dotacional de ser o caso, de tal 

xeito que podan servir a un territorio inmediato de directriz lineal. 

 

- O sistema de núcleos de orixe rural, histórico-tradicionais e comúns, con apoio e 

inserción no territorio, onde o obxectivo do Plan Xeral é garantir a pervivencia da súa 

singular morfoloxía en relación ao territorio no que se encadran e tipo edificatorio, 

dotados a maioría de valores patrimoniais, favorecendo os procesos de colmatación 

fronte aos de diseminado, e as políticas de rehabilitación e de mellora do espazo público 

mediante a aplicación da Lei 2/2016 do Solo de Galicia. 

 

- Os espazos naturais delimitados e declarados zonas de especial conservación polo Plan 

Director da Rede Natura 2000, reforzado polo feito de que todo o termo municipal foi 

incluído na Reserva da Biosfera das Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo; os 

ecosistemas acuáticos e medioambientais de interese e aqueloutros de carácter fluvial, 

agrícola, forestal e de monte, que representan elementos de valor produtivo e 

paisaxístico e que nalgúns dos casos rebasan o ámbito municipal, coa consideración do 

alto valor que na Área Urbana debe outorgarse aos espazos libres de edificación, así 

como a identificación e posta en valor dos elementos patrimoniais que teñen unha 

singular presenza territorial, entre os que destacan polo seu carácter articulador o 

Camiño Inglés a Santiago de Compostela ou a canle do Río Mero. 

 

- O sistema principal viario e ferroviario, complementado coas determinacións e propostas 

de planeamento tanto de rango supramunicipal como do propio Plan Xeral, vinculadas á 

formalización de novas infraestruturas que melloran a conectividade da Área Urbana, e á 

mellora de seccións e itinerarios, cara a súa eficiencia como soporte dunha accesibilidade 

axeitada ás necesidades propias da súa complexidade, reconducindo o paso dos 

vehículos que realizan longos percorridos ou os de acceso especializado por viais de 

máis capacidade e que xeren menor interferencia; co reforzo das estratexias do Plan de 

Transporte Metropolitano e as súas áreas de transbordo. 

 

- O Polígono Industrial de O Espíritu Santo, que ocupa territorios de Sada e Cambre, e que 

sirve como foco de actividades vinculado á súa estratéxica posición con respecto ás vías 

de comunicación con rango de Rexión Urbana. O Plan Xeral procura a mellora da súa 

accesibilidade e funcionalidade e permite o seu crecemento acompañado coas 

determinacións urbanísticas dos territorios municipais limítrofes e dos instrumentos de 

rango superior (Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia). 

Ademais promóvese e garántese  a pervivencia dos centros de actividade de O Temple, 

A Telva - Ponte Alvedro e Graduíl, avaliando as posibilidades que teñen de acoller 

actividades compatibles de maior valor engadido e directamente vinculadas coa atención 

e o servizo á poboación urbana dos contornos. 
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A expresión urbanística destes compoñentes estruturais debe combinar o recoñecemento da 

realidade existente coa vontade planificatoria de potenciar os feitos urbanos de O Temple-A 

Barcala, a Vila de Cambre, manténdoos como referentes urbanos na Área Urbana de A 

Coruña, directamente relacionados coa Cidade Central, en concordancia coas 

determinacións das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, e os agregados 

urbanos de Sigrás, Brexo-Lema e Pravio, como elementos de desenvolvemento urbano 

diferencial  en base á súa fisionomía actual e de servizo aos seus territorios de contacto. 
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6. A CLASIFICACIÓN DO SOLO 
 

A adaptación do planeamento municipal á nova lexislación urbanística determina a 

necesidade de clasificar o solo do Municipio nalgunha das catro categorías nela 

establecidas: solo urbano, solo de núcleo rural, solo rústico e solo urbanizable. Neste senso 

a innovación ou permanencia dos criterios e ámbitos de clasificación do solo en relación ao 

planeamento vixente virá da súa adecuación ao novo marco legal, tanto autonómico como 

estatal, e ás estratexias e directrices relacionadas co desenvolvemento sostible. 

 

Para o solo urbano as determinacións seguen a ser a caracterización urbanística dos 

servizos, e na súa ausencia as condicións de consolidación, e na pertenza ao concepto de 

malla urbana, o que vincula a clasificación á Vila de Cambre, ao Agregado Urbano da Ría do 

Burgo, aos corredores de expansión das estradas AC-214 e AC-221 en Pravio-Cecebre e 

das estradas AC-213, AC-214 e N-550 en Sigrás, ao agregado de Brexo-Lema e ao núcleo 

de Meixigo. Polo tanto non se establecen alteracións en canto á caracterización do solo 

urbano consolidado ou do non consolidado ao interior ou como remate da trama urbana, 

analizándose de xeito pormenorizado as condicións obxectivas que motivan unha 

clasificación taxada en ámbitos de borde insuficientemente infraestruturados á luz do novo 

estatuto básico do solo establecido pola Lei do Solo e Rehabilitación Urbana (TR.RDL. 

7/2015). 

 

Conforme a isto derívase a necesidade de distinguir e recoñecer os feitos urbanos 

principais, tradicionais e de nova urbanización, producindo a clasificación como solo urbano 

dos terreos incluídos na malla urbana e que ou ben contan co nivel de servizos urbanísticos 

esixidos polo artigo 16.1 a) da LSG ou ben, carecendo deles, atópanse comprendidos en 

áreas ocupadas pola edificación como mínimo nas dúas terceiras partes segundo establece 

o art. 16.1 b) da LSG. Para os efectos da definición da malla urbana, sinalar a vinculación 

que parte do solo urbano de Cambre presenta en relación ás trazas lineais das estradas, 

configurando a partir deles unha malla simple, identificada na estrutura territorial municipal, 

soportando usos diversos de carácter nidiamente urbano. 

 

Dentro do solo urbano, o Plan Xeral diferenza as dúas categorías de solo urbano 

consolidado e non consolidado; o primeiro caracterizado como feito taxado en canto se 

vincula á condición de solar e ao grao de urbanización efectiva e asumida polo 

planeamento; o segundo vencellado á planificación urbanística en canto caracteriza terreos 

de solo urbano onde sexan necesarios procesos de urbanización de carácter integral ou 

actuacións de reforma interior. 

 

Fronte a esta realidade, existe un sistema de núcleos territoriais que manteñen, en maior ou 

menor medida, relacións directas co medio produtivo, e que son capaces de acoller 
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procesos de nova edificación de vivenda unifamiliar e actividades relacionadas co 

aproveitamento agropecuario ou o desfrute do medio. 

 

Neste senso, e para os núcleos rurais, hai que sinalar que a vixente lexislación urbanística 

os define como as áreas do territorio que serven de soporte a un asentamento tradicional de 

poboación singularizado, identificable e diferenciable administrativamente nos censos e 

padróns oficiais, que será delimitado polo Plan tendo en conta polo menos a súa inclusión 

en plans anteriores, o número de edificacións, a densidade de vivendas, o seu grao de 

consolidación e de ser o caso, da tipoloxía tradicional da súa armazón e das edificacións 

existentes nel. 

 

O planeamento urbanístico, ademais de realizar unha detallada análise da formación e 

evolución dos asentamentos, delimita o ámbito dos núcleos atendendo á proximidades das 

edificacións e os lazos de relación entre lugares. 

 

A vixente Lei establece un concepto de núcleo rural máis vinculado ao recoñecemento que 

ao proxecto, más relacionado cunha idea xeográfica de ordenación do espazo que 

urbanística. Neste contexto, o solo de núcleo rural incorpora os terreos que se inclúen no 

ámbito dos núcleos delimitados polo Plan, por existir agrupacións de vivenda e xurdir 

relacións propias da vida comunitaria, que serven de soporte a un asentamento de 

poboación singularizado e que figuran diferenciados administrativamente nos censos e 

padróns oficiais. Ademais diferenza no ámbito dos núcleos aqueles ámbitos de núcleo rural 

tradicional, caracterizado como tal en función das súas características morfolóxicas, de 

tipoloxía tradicional das edificacións, de vinculación coa explotación racional dos recursos 

naturais ou de circunstancias doutra índole que manifesten a vinculación tradicional do 

núcleo co medio físico no que se sitúa; do núcleo rural común constituído por aqueles 

asentamentos de poboación recoñecibles como solo de núcleo rural pola súa forma 

parcelaria ou de carácter tradicional do seu viario de soporte pero que non presentan as 

características necesarias para a súa inclusión no tipo básico anterior. 

 

Conforme a isto, e partindo das entidades xa delimitadas no planeamento vixente, 

procédese á súa delimitación espacial en congruencia co modelo de asentamento 

poboacional, cun criterio xeral de producir a identificación daqueles espazos territoriais 

vinculados ao núcleo ou grupo de núcleos polos seus usos ou morfoloxía abranguendo un 

límite que encerre as edificacións tradicionais do asentamento seguindo o parcelario e as 

pegadas físicas existentes, para a delimitación dos núcleos tradicionais. 

 

O establecemento dun limiar de consolidación así como a existencia de edificios de 

arquitectura tradicional, permite concretar o perímetro dos núcleos tradicionais. Ademais, 
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procédese a delimitar os ámbitos do núcleo rural común segundo os criterios da lexislación 

vixente. 

 

En canto ao solo urbanizable, a maior innovación devén da Ley 7/2015 de Suelo y 
Rehabilitación Urbana de 30 de outubro que marca claramente un punto de inflexión na 

traxectoria da lexislación do solo, ao quebrar o énfase que tradicionalmente se foi poñendo 

sobre a necesidade de urbanizar o territorio. O solo urbanizable deixa de representar unha 

clasificación residual, aquilo que non é urbano, rústico ou de núcleo rural, para converterse 

en aplicación do principio de desenvolvemento sostible, nunha clasificación taxada que ten a 

súa cuantificación máxima no uso racional dos recursos naturais e na clasificación 

responsable, e o seu límite establecido polo Regulamento da Lei do Solo de Galicia. 

 

De acordo co anterior, para a clasificación do solo urbanizable o Plan Xeral establece 

ámbitos en función da estratexia de desenvolvemento axeitada para un territorio de 

importante dinamicidade na Área Urbana, e onde prima a consolidación da estrutura urbana 

existente fronte a novas expansións desconectadas, así como a planificación de áreas para 

a localización de actividades produtivas ben relacionadas co sistema de accesibilidades 

rexionais. A identificación dos sectores de solo urbanizable residencial prodúcese co 

obxectivo estratéxico de garantir a dispoñibilidade de ámbitos contiguos ao solo urbano, ben 

relacionados co sistema de accesibilidade e con capacidade de axudar ao completamento 

da estrutura e da malla urbana actual, procurando que os elementos máis salientables de 

carácter ambiental ou paisaxístico ou os situados en lugares máis propicios para o uso e 

desfrute dos cidadáns, se integren no sistema de zonas verdes e espazos públicos, 

formalizando areas estanciais e espazos libres, e sirvan para facilitar a reserva de solo para 

diversos usos abranguendo aos residenciais pero tamén a outros usos especializados 

principalmente de apoio ás empresas. 

 

Por último a clasificación de solo rústico, debe experimentar o proceso inverso de 

clasificación de solo urbanizable, ao recuperar a súa condición de solo residual, e 

estenderse ao conxunto do territorio municipal. 

 

As determinacións de planeamento urbanístico establecidas pola lexislación urbanística en 

relación ao solo rústico determinaron un amplo concepto da protección territorial mediante 

os procesos de delimitación e identificación de valores a conservar, protexer ou mellorar, e o 

establecemento de medidas e normas tendentes a estes fins. 

 

O réxime urbanístico do solo rústico configurase fundamentalmente vinculado a outorgar 

unha especial protección aos valores ecolóxicos, medioambientais, científicos, paisaxísticos, 

históricos, etnográficos e culturais, con potencialidade produtiva ou suxeitos a algún réxime 

de protección incompatible coa súa transformación. O solo rústico ordénase desde a óptica 

da súa protección global fronte aos procesos de desenvolvemento urbanístico, tendo en 
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conta a importancia que, xunto aos asentamentos territoriais, presenta no esquema territorial 

de Galicia, e máis singularmente no contexto das Áreas Urbanas definidas nas DOT. 

 

A utilización do solo rústico non poderá efectuarse en contradición coas súas tendencias 

xenuínas, de forma que terá que potenciarse a preservación dos seus valores naturais e 

culturais. Neste senso, a lexislación urbanística establece unha regulación detallada dos 

usos admisibles e autorizables dentro do solo rústico. Simultaneamente débese introducir a 

nova perspectiva que a Lei Estatal do Solo e Rehabilitación Urbana, establece para o solo 

rústico, ao fixar o estatuto básico do solo, o principio de desenvolvemento sostible e o seu 

carácter residual. 

 

Así, en Cambre, fóra dos feitos urbanos e as súa expansións, e dos núcleos delimitados, o 

resto do territorio debe contemplarse de xeito positivo, cunha identificación clara da súa 

funcionalidade territorial e económica. Este é o solo que está, en xeral, preservado de 

ocupacións de tipo “urbano”, establecendo determinacións de especial protección e 

preservación no solo rústico para un territorio municipal incluído na Reserva da Biosfera das 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, e do Encoro de Cecebre e da Ría do Burgo, tamén 

delimitados como humidais protexidos, aínda que no caso da Ría cunha artificialización 

practicamente total dos seus bordos. 

 

Por outra banda a presenza dos valores paisaxísticos da fisiografía en ladeira, a numerosa 

rede de regatos e canles que drenan o territorio municipal, a presenza ou os indicios de 

achados arqueolóxicos, e a potencialidade agraria de determinados espazos, condicionan 

necesariamente a clasificación de solo asignado polo planeamento. 

 

Para o solo rústico, o Plan establece dúas subcategorías: o solo rústico especialmente 

protexido, que ao amparo do establecido no artigo 49 RLSG en consecuencia coa 

Resolución da Comisión Bilateral de colaboración interadministrativa de data 11 de outubro 

de 2016, inclúe os terreos con valores agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais, científicos, 

naturais, paisaxísticos, culturais ou suxeitos a limitacións ou servidumes, e o solo rústico de 

protección ordinaria, constituído polos terreos que o planeamento urbanístico ou os 

instrumentos de ordenación do territorio consideren inadecuados para o seu 

desenvolvemento urbanístico, pero que carecen de condicións que merecen a especial 

protección. 

 

No caso de Cambre, e na sistemática da ordenación urbanística proposta, resulta coherente 

a utilización da clasificación do solo rústico nun réxime urbanístico que confirme os seus 

singulares valores medioambientais, produtivos e de posición territorial, amén dos 

estritamente culturais, históricos, etnográficos e paisaxísticos, en coherencia coas 

determinacións das Directrices e catálogos da Paisaxe e do Plan de Ordenación do Litoral 

no seu ámbito de aplicación. 
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7. AS MAGNITUDES DO PLAN 

 

Cualifícanse nas seguintes táboas as grandes magnitudes superficiais resultantes da 

ordenación para o conxunto do Termo Municipal de Cambre. 

 

CLASES DE SOLO 

 

  SUPERFICIE ha SUPERFICIE %

SOLO URBANO   606,57 14,88 

 

Consolidado 591,82 14,52 

Non consolidado  12,29 0,30 

Non consolidado API 1,07 0,03 

Non consolidado Outros 1,39 0,03 

SOLO URBANIZABLE  89,46 2,19

 Urbanizable residencial 30,59 0,75 

 Urbanizable industrial-terciario  25,23 0,62 

 Urbanizable residencial API 10,34 0,25 

 Urbanizable industrial-terciario API 11,41 0,28 

 Urbanizable PSOAEG 11,31 0,28 

 Urbanizable. Outros 0,58 0,01 

SOLO DE NÚCLEO RURAL  171,10 4,20 

 Tradicional 84,18 2,06 

 Común 86,92 2,14 

SOLO RÚSTICO  3.209,40 78,73 

 SOLO RÚSTICO PROTECCIÓN ORDINARIA 405,17 9,94 

 SOLO RÚSTICO ESPECIAL PROTECCIÓN 2.804,23 68,79 

TOTAL TERMO MUNICIPAL (1)  4.076,53 100 

   

DETALLE SOLO RÚSTICO ESPECIAL PROTECCIÓN (2) SUPERFICIE ha SUPERFICIE %

Agropecuaria  728,78 17,88 

Forestal  567,86 13,93 

Das augas  1.191,39 29,23 

De Costas  15,16 0,37 

De infraestruturas  751,01 18,42 

De espazos naturais  605,84 14,86 

Paisaxística  632,63 15,52 

Patrimonial  195,84 4,80 
API: área de planeamento incorporado 

PSOAEG: Plan Sectorial de Ordenación de áreas empresariais de Galicia 

(1) Superficie de medición cartográfica. A superficie oficial é de 4.074 ha. 

(2) A superposición de categorías impide que a suma coincida coa superficie de solo rústico de especial protección do termo municipal. 
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SISTEMAS DE ESPAZOS LIBRES E EQUIPAMENTOS 

 

Espazos libres e zonas verdes de sistema xeral (1): 44,50 ha 

Equipamentos de sistema xeral: 18,30 ha 

Espazos libres e zonas verdes de sistema local: 26,68 ha 

Equipamentos de sistema local: 15,04 ha 

TOTAL 104,52 ha 

Equipamentos de titularidade privada ou institucional: 10,03 ha 

(1) Computables 42,87 ha 

 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA RESIDENCIAL MÁXIMA 

 

 VA (m2) 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA EXISTENTE 2020 1.571.830  

SUPERFICIE PREVISTA EN SOLO URBANO CONSOLIDADO 231.862  

SUPERFICIE PREVISTA EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 64.513  

SUPERFICIE PREVISTA EN API SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 25.052  

SUPERFICIE PREVISTA EN SOLO URBANIZABLE  161.132  

SUPERFICIE PREVISTA EN API SOLO URBANIZABLE 41.731  

SUPERFICIE PREVISTA EN SOLO DE NÚCLEO RURAL 112.525  

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA RESIDENCIAL 2.208.645  

 

CAPACIDADE RESIDENCIAL ESTIMADA 

 

 Nº DE VIVENDAS 

SOLO URBANO CONSOLIDADO 1.021  

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 613  

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO API subsistente 256  

SOLO URBANIZABLE  1.604  

SOLO URBANIZABLE API subsistente 374  

SOLO DE NÚCLEO RURAL 471  

TOTAL 4.339  

 

ÁMBITOS DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 

 

Ámbitos 16 

Superficie uso residencial: 11,22 

Superficie uso actividade: 1,07 

Superficie API uso residencial: 1,07 

Superficie uso dotacional: 1,39 

SUPERFICIE TOTAL: 14,75 
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ÁMBITOS DE SOLO URBANIZABLE 

 

Ámbitos 16 

Superficie uso residencial: 30,59 

Superficie uso actividade: 25,23 

Superficie API uso residencial: 10,34 

Superficie API uso actividade: 11,41 

Superficie uso industrial PSOAEG 11,31 

Superficie uso dotacional: 0,58 

SUPERFICIE TOTAL: 89.46 
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8. DELIMITACIÓN DOS ÁMBITOS NOS QUE A ORDENACIÓN PROXECTADA ALTERA 

A VIXENTE 

 

Tal e como se detallou con anterioridade, e tras máis de vinte e sete anos de vixencia das 

actuais Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, a andamiaxe lexislativa, 

cartográfica e de medios con que se aborda a redacción do Plan Xeral debe permitir o 

deseño dun planeamento evolucionado que dea cumprida resposta aos aspectos temáticos 

presentes na actual realidade territorial de Cambre, mantendo unha estrutura territorial e de 

ordenación moi asentada na consolidación do actual modelo de asentamentos, os nodos 

urbanos principais e densos da Vila de Cambre e do Agregado Urbano da Ría do Burgo-A 

Barcala, e os nodos urbanos secundarios formados polos corredores de expansión das 

estradas AC-214 e AC-221 en Pravio-Cecebre, das estradas AC-213, AC-214 e N-550 en 

Sigrás, o agregado de Brexo-Lema e o núcleo de Meixigo e o sistema de núcleos rurais, e a 

defensa, recuperación e posta en valor dos recursos medioambientais e do patrimonio 

cultural, como base dunha estratexia de actuación municipal. 

 

Non obstante é esta obsolescencia lexislativa do actual planeamento o que condiciona a 

alteración da ordenación vixente que pode ser matizada nunha análise das diferentes clases 

e réximes de solo. 

 

. Solo urbano: 

 

 Para o solo urbano as determinacións seguen a ser a caracterización urbanística dos 

servizos e, na súa ausencia, condicións de consolidación, incorporando a pertenza ao 

concepto de malla urbana. Neste senso o Plan Xeral distingue e recoñece os feitos 

urbanos densos da Vila de Cambre e do Agregado Urbano da Ría do Burgo-A Barcala, 

sobre a base do mantemento con carácter xeral do vixente ámbito de clasificación, 

alterado soamente polo maior nivel cartográfico e de medios, que permite entre outras 

cousas a consideración da realidade catastral como soporte da delimitación, a 

constatación da efectiva existencia dos requisitos legais para unha clasificación taxada e 

a integración das pezas desenvoltas ao amparo de instrumentos de desenvolvemento e 

os agregados urbanos secundarios formados a carón dos corredores de expansión das 

estradas AC-214 e AC-221 en Pravio-Cecebre, das estradas AC-213, AC-214 e N-550 en 

Sigrás, o agregado de Brexo-Lema, nos que a forte expansión desde a Cidade Central de 

A Coruña sobre territorios periféricos, mudou a configuración dos asentamentos rurais de 

orixe, transformando a súa fisionomía e función territorial. As estradas foron os 

canalizadores desta expansión en xeral cun modelo de colonización de usos mesturados, 

nave e vivenda unifamiliar en parcela illada de tipo urbano. 

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
28 de 32 

 

CONCELLO DE CAMBRE

OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A. RESUMO EXECUTIVO. OUTUBRO 2022

 

 Ao interior do ámbito do solo urbano, o Plan Xeral incorpora a diferente categorización do 

solo urbano consolidado e non consolidado, conforme aos criterios establecidos no art. 

17 da LSG, aspecto parcialmente contemplado no planeamento de 1994, que 

identificaron unidades de execución integral, remitidas á formación de estudo de detalle 

ou PERI, e establece unha pormenorización da regulación que parte do actual sistema de 

ordenanzas particulares definido no planeamento vixente, se ben modificando aqueles 

aspectos que nos anos de vixencia mostrasen disfuncións. 

 

 No que ao solo urbano se refire non existen grandes diferenzas en relación á delimitación 

do seu ámbito xeral no que se refire aos centros urbanos densos da vila e o agregado da 

Ría, pero si se transforma a clasificación en todas aqueles ámbitos de solo apto para 

urbanizar que foron desenvoltos e executados, como os ámbitos de A Barcala, Quintián, 

Espíritu Santo, Estorrentada que acadan a clasificación de solo urbano. 

 

 Os corredores urbanos de Sigrás, Pravio-Cecebre e Brexo Lema-Meixigo xa teñen a 

consideración de solo urbano de núcleo rural en todos os seus centros. O Plan Xeral 

distingue aqueles núcleos con características urbanas en base ao modelo de ocupación 

territorial definitivamente influído pola expansión urbana de aqueloutros que aínda 

manteñen a imbricación co territorio de altos valores produtivos. Son os primeiros os que 

manteñen a clasificación como solo urbano, incorporando aquelas pezas moi ocupadas 

pola edificación e con condicións para xustificar dita clasificación. 

 

. Solo urbanizable: 

 

 A diferente conceptuación do solo urbanizable determina un reaxuste na súa delimitación 

e na súa función estruturante da ordenación urbana e da formación de usos diferentes 

dos residenciais. Neste sentido, o Plan Xeral utiliza a clasificación de solo urbanizable co 

obxecto de primar a compleción e consolidación da estrutura urbana da Vila, do 

Agregado urbano da Ría-A Barcala e do agregado de Brexo-Lema así como do centro 

produtivo de Espíritu Santo ou a área terciaria de O Temple, incorporando ademais os 

ámbitos que contan con planeamento aprobado ou en últimas fases de tramitación, e os 

que deveñen do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia 

 

 En resumo, e no que ao solo urbanizable se refire, a diferente conceptuación que o Plan 

Xeral fai desta clase de solo determina alteracións, fundamentalmente cuantitativas pero 

tamén cualitativas, en relación ao planeamento vixente, -cunha ampla superficie 

susceptible de incorporarse a procesos urbanizadores-, optando por un modelo de 

compleción fronte ao de nova expansión. 
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. Solo rústico: 

 

 Para o solo rústico, o planeamento vixente establece dúas categorías: o solo non 

urbanizable común e solo non urbanizable de protección especial con ámbitos suxeitos a 

especial protección de, canles, do encoro, agropecuaria, forestal, patrimonial de 

xacementos arqueolóxicos e de comunicacións aéreas. 

 

 Pola súa banda, o Plan Xeral altera completamente estas determinacións 

fundamentalmente no referido á cobertura ao desenvolver no territorio municipal as 

determinacións detalladas que en relación ao solo rústico establece a LSG, sobre a base 

dos territorios afectados pola lexislación, pero con delimitacións máis amplas en función 

das diferentes realidades, e utilizando a clasificación como solo rústico nun réxime 

urbanístico que confirme os singulares valores medioambientais, amén dos estritamente 

culturais, paisaxísticos, etnográficos e produtivos do territorio municipal. 

 

. Solo de núcleo rural: 

 

 Para o solo de núcleo rural as vixentes Normas Subsidiarias establecen unha ordenanza 

de solo urbano de edificación familiar de baixa densidade en núcleos con dous graos en 

función da tipoloxía permitida (adosada-exenta), e identifica as súas extensións 

clasificándoas como solo non urbanizable de núcleo. 

 

 Neste sentido, e en relación á clasificación do solo de núcleo rural a LSG aporta 

suficientes novidades en relación ao planeamento vixente, que se despregan no Plan 

Xeral, o que supón unha alteración das delimitacións que agora son revisadas ao amparo 

dun limiar de consolidación mínimo para cada unha das categorías legalmente 

establecidas de núcleo rural tradicional e núcleo rural común, así como de algunha das 

determinacións vixentes. 
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9. ÁMBITOS NOS QUE SE SUSPENDE A ORDENACIÓN OU OS PROCEDEMENTOS DE 

EXECUCIÓN OU DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 

 

Conforme ao establecido no artigo 47.2 da LSG, o acordo de aprobación inicial do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal determina, por si só, a suspensión do procedemento de 

outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio en que as novas determinacións 

supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente. 

 

Dado que as novas determinacións do Plan Xeral levan consigo a súa plena adaptación ao 

novo marco normativo derivado da LSG e á nova lexislación sectorial incidente acórdase 

suspender o procedemento de outorgamento de licenzas de parcelación de terreos, 

edificación e demolición no conxunto do territorio do termo municipal de Cambre, agás 

naqueles ámbitos onde simultaneamente se cumpran as condicións das vixentes Normas 

subsidiarias e as do Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado inicialmente nos 

seguintes termos: 

 

-. En solo rústico, poderán outorgarse licenzas sempre que simultaneamente se cumpran 

as condicións do planeamento vixente e as do plan aprobado inicialmente, aplicando para 

o primeiro o establecido na Disposición Transitoria Primeira 2.d.) da LSG. 

 

-. No solo de núcleo rural, sempre que simultaneamente se cumpran as condicións do 

planeamento vixente e as do plan aprobado inicialmente, aplicando para o primeiro o 

establecido na Disposición Transitoria Primeira 2.c ) da LSG. 

 

-. No solo urbanizable, sempre que simultaneamente se cumpran as condicións do 

planeamento vixente e as do plan aprobado inicialmente, aplicando para o primeiro o 

establecido na Disposición Transitoria Primeira 2.b), da LSG. 

 

-. No solo urbano, sempre que simultaneamente se cumpran as condicións do planeamento 

vixente e as do plan aprobado inicialmente, aplicando para o primeiro o establecido na 

Disposición Transitoria Primeira 2.a), da LSG. 

 

Igualmente poderán outorgarse licencias nos seguintes ámbitos: 

 

-. Nos ámbitos de ordenación que o Plan Xeral incorpora á ordenación como planeamento 

subsistente conforme á Disposición Transitoria Terceira da súa Normativa Urbanística, 

sempre que se cumpran as determinacións establecidas no seu planeamento coas súas 

modificacións, e as súas parcelas acaden as condicións requiridas para ser edificables. 
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Por último, poderán outorgarse licenzas que teñan por obxecto a realización de obras de 

conservación e as necesarias para o mantemento do uso previsto, así como aquelas para 

obras de reforma, consolidación ou ampliación, rehabilitación e as de dotación de 

funcionalidade, seguridade, salubridade e habitabilidade segundo a normativa vixente, 

cumprindo en calquera caso as condicións establecidas nas Normas Subsidiarias vixentes e 

no Plan aprobado inicialmente. Igualmente poderán outorgarse licenzas de primeira 

ocupación e os actos de comunicación previa cando se trate de obras ou actos para a 

implantación de usos ou actividades autorizados polo novo planeamento. 

 

A suspensión de licenzas terá unha duración máxima de dous anos contando desde a 

devandita aprobación inicial, e en calquera caso extinguirase coa aprobación definitiva do 

planeamento. 
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