REUNIÓN DA COMISIÓN NON
PERMANENTE DE ESTUDO PARA A
ELABORACIÓN DUNHA NOVA LEI DO
SOLO DE GALICIA
Día: 15.04.2014

Hora: 10:30

A Comisión non permanente de estudo para a elaboración dunha nova lei do solo de
Galicia, da que vostede forma parte, reunirase o próximo día 15 de abril de 2014, ás
10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto único: Debate e votación do proxecto de ditame elaborado pola ponencia da
Comisión especial non permanente de estudo para a elaboración
dunha nova lei do solo de Galicia e das emendas presentadas polos
grupos parlamentarios dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 22035), da
Alternativa Galega de Esquerda (doc. núm. 22038) e do Bloque
Nacionalista Galego (doc. núm. 22040).

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 10 de abril de 2014

Jaime Castiñeira Broz
Presidente da Comisión
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Reunión da Comisión non permanente de estudo para a elaboración
dunha nova lei do solo de Galicia
Día: 15.04.2014
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Debate e votación do proxecto de ditame elaborado pola
ponencia da Comisión especial non permanente de estudo para a
elaboración dunha nova lei do solo de Galicia e das emendas
presentadas polos grupos parlamentarios dos Socialistas de
Galicia (doc. núm. 22035), da Alternativa Galega de Esquerda
(doc. núm. 22038) e do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm.
22040).

PROXECTO DE DITAME APROBADO POLA PONENCIA DA COMISIÓN NON
PERMANENTE DE ESTUDO PARA A ELABORACIÓN DUNHA NOVA LEI DO
SOLO DE GALICIA
Introdución
- Sobre o obxectivo dunha nova lei do solo para Galicia
- Antecedentes e desenvolvemento da Comisión
- Conclusións
- Anexo.Textos achegados por comparecentes e material audiovisual

1. Sobre a necesidade dunha nova lei do solo para Galicia
Durante o período democrático, e en desenvolvemento das competencias recoñecidas na
Constitución e no Estatuto de autonomía, Galicia foi dotándose dun marco xurídico
propio en materia de urbanismo e ordenamento do territorio.
Desde a Lei de adaptación da do solo a Galicia (Lasga), do 1985, ata o momento, o
desenvolvemento legal complementouse coa Lei do solo, de 1997, coa Lei de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (Louga), de 2002, e as
súas posteriores modificacións, coa Lei de ordenación do territorio, de 1995, e coa Lei
de protección da paisaxe, de 2008, así como con outra serie de normas sectoriais que de
xeito transversal inciden na práctica urbanística e na regulación da actividade humana
sobre o espazo. Tamén no ámbito competencial estatal nos últimos anos se impulsaron
diversas normas de significativa transcendencia na xestión e planificación do territorio.
Malia a riqueza normativa, o seu desenvolvemento foi máis lento. Especificamente, no
eido da planificación urbanística, estamos nun escenario que, se ben mellorou nos
últimos anos, aínda conta cun considerable número de concellos sen ningún tipo de
planeamento, ou conta con instrumentos baseados en marcos xurídicos obsoletos.
Na pasada lexislatura iniciouse un camiño tendente a acadar un pacto polo territorio co
apoio das forzas políticas do arco parlamentario, e unanimidades en torno á necesidade
de elaborar un novo marco xurídico en materia urbanística. Mesmo se puxo en marcha
unha comisión parlamentaria para comezar os traballos de elaboración dun novo
documento legal, que se truncou pola convocatoria das pasadas eleccións autonómicas.
Neste proceso electoral, as principais forzas políticas de aquel momento (PP, PSOE e
BNG) formularon nos seus programas electorais a necesidade de elaboración dunha
nova lei do solo.

O novo marco xurídico debe considerarse como unha lóxica evolución da experiencia
acumulada nas últimas décadas en materia urbanística, especialmente coa aplicación e
desenvolvemento da Louga desde o 2002.
Cóntase cun abondoso coñecemento que se fai preciso actualizar como consecuencia da
multiplicación normativa en materiais transversais de ampla incidencia no urbanismo,
tanto nun ámbito estatal coma autonómico (paisaxe, avaliación ambiental, vivenda,
estradas, rehabilitación,...), así como coa recente aprobación de instrumentos de
ordenación do territorio (DOT) nos que se fixan as pautas xerais da intervención
humana sobre o espazo.
Presenta a sociedade galega cun certo consenso colectivo sobre a necesidade de fixar un
novo marco normativo partindo dunha serie de principios básicos, amplamente tratados
no desenvolvemento da Comisión:
-

Axilización da tramitación administrativa dos documentos urbanísticos
Simplificación burocrática e redución da carga normativa
Clarificación normativa
Adecuación dos instrumentos urbanísticos á realidade territorial
Incremento da seguridade xurídica
Clarificación competencial entre as administracións con corresponsabilidades
nesta materia
Fomento da transparencia, a participación e a accesibilidade aos documentos de
natureza urbanística por parte da cidadanía
Desenvolvemento do modelo territorial de Galicia formulado nas DOT
Impulso do carácter produtivo do espazo rural
Evitación dos procesos de dispersión do hábitat polo territorio
Impulso do planeamento municipal

2. Antecedentes e desenvolvemento da Comisión

Creación
Por solicitude do Grupo Parlamentario Popular de Galicia –doc. núm. RE 15375, do
10.11.2013– e por acordo da Mesa do día 19 de novembro de 2013, creouse a Comisión
non permanente de estudo para a elaboración dunha nova lei do solo de Galicia; acordo
publicado no BOPG número 200, do 21 de novembro de 2014, e notificado aos
portavoces dos grupos parlamentarios –doc. núm. 6025, do 19.11.2013–.

A través dos docs. núms. 15586, do 21.11.2013; 15685, do 25.11.2013; 15692, do
25.11.2013; e 15712, do 25.11.2013; os GG.PP. Popular de Galicia, dos Socialistas de
Galicia, o G.P. do Bloque Nacionalista Galego e o G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda procederon á designación dos representantes na Comisión.
Constitución
Na sesión do día 05.12.2013, presidida pola presidenta do Parlamento de Galicia, dona
Pilar Rojo Noguera, xunto co secretario da Mesa, don José Manuel Balseiro Orol, e a
vicesecretaria da Mesa, dona Concepción Burgo López, procedeuse á constitución da
Comisión e á elección dos membros da Mesa.
A Comisión quedou integrada polos seguintes membros:
Mesa:
Don Jaime Castiñeira Broz (P)
(Presidente)
Dona Patricia Vilán Lorenzo (S)
(Vicepresidenta)
Dona María Tereixa Paz Franco (BNG)
(Secretaria)
Vogais:
Grupo Parlamentario Popular de Galicia (P):
Don Román Rodríguez González
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (S):
Don José Antonio Sánchez Bugallo
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda (AGE):
Don Juan Manuel Fajardo Recouso
Don Antón Sánchez García
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Ana Belén Pontón Mondelo
A súa constitución publicouse no BOPG número 210, do 9.12.2013; e notificóuselles á
Mesa, aos portavoces e á Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias o
día 05.12.2013 (doc. núm. 6429).
Normas de funcionamento
A Mesa da Comisión, na súa reunión do día 11.12.2013, adoptou o acordo de apertura
dun prazo para que os grupos parlamentarios presentasen suxestións ao borrador de
normas de funcionamento, que rematou o 16.12.2013, ás 12.00 horas; acordo que se lles
notificou aos portavoces o día 11.12.2013 (doc. núm. 6509).

A Mesa da Comisión, na súa reunión do día 16.12.2013, aprobou a proposta de normas
de funcionamento da Comisión.
A esta proposta presentáronse as seguintes alegacións:
- Doc. núm. 16578, do 16.12.2013, do G.P. dos Socialistas de Galicia.
- Doc. núm. 16581, do 16.12.2013, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda.
- Doc. núm. 16584, do 16.12.2013, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego.
Estas alegacións fóronlle notificadas á Mesa da Comisión o día 13.12.2013 (doc. núm.
6573).
A Comisión, na sesión do día 19.12.2013, procedeu ao debate e á votación separada das
devanditas alegacións, que foron rexeitadas por:
. Votos a favor: ........................... 6 (34 escanos)
. Votos en contra: ........................ 2 (41 escanos)
. Abstencións: ………………….. 0
Na mesma sesión someteuse á votación a proposta das normas de funcionamento
elaborada pola Mesa da Comisión, que resultou aprobada por:
. Votos a favor: ........................... 2 (41 escanos)
. Votos en contra: ........................ 4 (16 escanos)
. Abstencións: ............................. 2 (18 escanos)
e co seguinte contido:
“I. Obxecto e duración
Artigo 1
Esta comisión non permanente de estudo créase para a elaboración dunha proposta
normativa para unha nova lei do solo de Galicia.

Artigo 2
A comisión créase para a concreta función de estudo prevista no artigo 1 e extinguirase
ao remate do labor encomendado e, en todo caso, ao concluír a lexislatura.
II. Organización
Artigo 3

A Mesa é o órgano de goberno da Comisión e terá as seguintes atribucións:
a) Recompilar todo tipo de información sobre as políticas e a lexislación en materia de
xestión do solo, urbanismo e ordenación do territorio en Galicia.
b) Organizar as actividades que se consideren necesarias para dotar a Comisión de
toda a información que sexa de interese para a elaboración do ditame.
c) Preparar os documentos que deban ser sometidos á deliberación da Comisión.
d) Propoñerlle á Comisión un plan de traballo, unha vez escoitados os portavoces dos
grupos parlamentarios presentes na Comisión e unha vez remitidas por aqueles as
propostas ao respecto.
e) Executar os acordos tomados pola Comisión.
f) Aquelas que en calquera momento lle asigne a Comisión.
III. Funcionamento
Artigo 4
A Comisión será convocada polo seu presidente, de acordo coa presidenta do
Parlamento, por iniciativa propia, por petición de dous grupos parlamentarios ou
dunha quinta parte dos membros da Comisión.
Artigo 5
1. A Comisión e a súa mesa entenderanse validamente constituídas cando asistan a
metade máis un dos seus membros.
2.- Os acordos adoptaranse por maioría e aplicarase o criterio do voto ponderado.
IV. Medios de acción
Artigo 6
A Comisión poderá exercer as facultades previstas no artigo 44.1 do Regulamento da
Cámara. Estas facultades, atribuídas á Comisión no seu conxunto, poderán delegarse
na súa mesa, ao abeiro do disposto na resolución da Mesa do Parlamento do 11 de
abril de 1986.
Artigo 7

A Comisión aprobará un plan de traballo, no que figurará o calendario xeral de
actividades. O calendario, mediante acordo da Mesa, poderase ir acomodando ás
circunstancias derivadas dun axeitado desenvolvemento dos traballos.
V. Ditame
Artigo 8
A Comisión aprobará un proxecto de ditame que conterá as conclusións ás que chegue.

Artigo 9
Se a Comisión designase unha ponencia, esta elaborará o proxecto de ditame. O
proxecto elevaráselle á Comisión para o seu debate e, se é o caso, a súa aprobación.
Artigo 10
Redactado o proxecto, o presidente ou a presidenta da Comisión remitiránllelo aos seus
membros no prazo previsto no calendario de actividades.
Artigo 11
Os membros da Comisión poderán presentar emendas ao proxecto de ditame dentro
dos cinco días hábiles seguintes á súa remisión.
Artigo 12
O proxecto do ditame, coas emendas presentadas, será obxecto de debate no seo da
Comisión, para a súa aprobación definitiva.

Artigo 13
Os grupos parlamentarios e os deputadas e deputadas da Comisión poderán formular
votos particulares ao ditame cando discrepasen do seu contido. Os votos particulares
deberán presentárselle á Mesa da comisión dentro dos cinco días hábiles seguintes á
finalización do ditame.
Artigo 14

1.- O ditame e mais os votos particulares que houbese seranlles remitidos á Mesa do
Parlamento, nos cinco días hábiles seguintes á súa terminación, para os efectos da súa
tramitación no Pleno, se fose procedente.
2.- O ditame e os votos particulares que houbese serán publicados no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia.
Disposición derradeira única
En todo o non previsto nestas normas, aplicarase supletoriamente o Regulamento do
Parlamento de Galicia.”
A aprobación das normas notificóuselles:
- Aos portavoces e á Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias o día
19.12.2013 (doc. núm. 6695).
- Á presidenta do Parlamento o día 19.12.2013 (doc. núm. 16689)
e publicáronse no BOPG número 218, do 23.12.2013.
Na mesma sesión do día 19.12.2013, a Comisión procedeu á delegación na Mesa da
Comisión das facultades previstas nos artigos 44.1 e 143.1, conforme o establecido na
resolución da Mesa do Parlamento do 11 de abril de 1986.
Plan de Traballo
A Mesa da Comisión, na súa reunión do día 19.12.2013, acordou a apertura dun prazo
para que os grupos parlamentarios puidesen formular suxestións para a elaboración
dunha proposta de plan de traballo, que rematou o día 03.01.2014, ás 14.00 horas;
acordo que se lles notificou aos portavoces o día 19.12.2013 (doc. núm. 6696).
Os grupos parlamentarios presentaron as seguintes propostas:
- Doc. núm. 16855, do 03.01.2014, do G.P. Popular de Galicia.
- Doc. núm. 16879, do 03.01.2014, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego.
- Doc. núm. 16869, do 03.01.2014, do G.P. dos Socialistas de Galicia.
- Doc. núm. 16878, do 03.01.2014, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda.
A Mesa da Comisión, na súa reunión do día 07.01.2014, aprobou, por maioría, a
seguinte proposta de plan de traballo:
- Obxecto de estudo da Comisión:

Favorecer a participación da sociedade civil a través das organizacións-institucións ou
persoas que, polo seu recoñecido prestixio nesta materia, poidan ahegar o seu
coñecemento e experiencia para a elaboración dunha nova lei do solo.
Recompilar as achegas realizadas polos comparecentes, para o seu posterior reenvío á
Xunta de Galicia, co fin de que sexan tidas en conta á hora de elaborar o proxecto da
nova lei do solo de Galicia.
- Calendario de traballo:
Análise da información e documentación requirida ou achegada polos comparecentes,
co fin de poder contar cun amplo abano de información respecto das problemáticas e
particularidades da política urbanística de Galicia.
Comparecencias da sociedade civil a través de organizacións-institucións ou persoas
de recoñecido prestixio na materia, co fin de analizar a situación actual da política
urbanística galega.
Elaboración do ditame con recomendacións que será remitido ao Goberno autonómico,
para que sexan tidas en conta na elaboración do proxecto da nova Lei do solo de
Galicia.
- Comparecencias:
Organismos institucionais
- Un representante da Delegación do Goberno en Galicia
- Tres representantes da Fegamp (pertencentes a un concello urbano, a un intermedio
e a un rural)
Representantes de organizacións e institucións representativas da sociedade civil
- Un representante do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
- Un representante do Colexio de Enxeñeiros de Camiños de Galicia
- Un representante do Colexio de Arquitectos Técnicos de Galicia
- Un representante do Colexio de Secretarios Municipais de Galicia
- Un representante do Colexio de Rexistradores da Propiedade de Galicia
- Un representante do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia
- Un representante do Colexio de Enxeñeiros Forestais de Galicia
- Un representante do Colexio de Xeógrafos de Galicia
- Un representante do Consello da Cultura Galega
- Un representante da Asociación de Promotores Inmobiliarios
- Un representante dos sindicatos agrarios representativos de Galicia

Profesionais de recoñecido prestixio:
- José González Cebrián-Tello, Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña
- Xerardo Estévez Fernández, arquitecto
- Ángel Monteoliva, arquitecto
- Manuel Gallego Jorreto, Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña
- Luis Míguez Macho, decano Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de
Compostela
- Juan Raposo Arceo, Facultade de Dereito da Universidade da Coruña.
- José Manuel Rey Pichel, arquitecto.
- Alejandro Sánchez de Dios, enxeñeiro agrónomo.
- Rafael Crecente Maseda, responsable de Laborate, da Universidade de Santiago de
Compostela.
A Comisión, na sesión do 10-01-2014, aprobou, por unanimidade, o seguinte plan de
traballo:
Comparecencias:
- O señor conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (MATI)
- Tres representantes da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp),
atendendo a criterios de representatividade política e tamaño dos entes locais
- Tres representantes de sindicatos agrarios: S.L.G., XX.AA, U.A.
- Un representante do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
- Un representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños
- O señor Ángel Vila Carregal, economista da Oficina de Planeamento
- Un representante do colectivo ecoloxista Verdegaia
- O señor Xosé Manuel Tato, director xeral de Urbanismo no Concello de Pontevedra
- Un representante do Colexio de Secretarios Municipais
- Un representante de Alianza Rural Galega
- O señor César Mosquera, concelleiro de Infraestruturas no Concello de Pontevedra
- O señor Edelmiro López Iglesias, doutor de Ciencias Económicas, profesor titular da
USC
- A señora Alba Nogueira, profesora titular de Dereito Administrativo na USC
- A señora María Carneiro López, especialista en xestión urbanística
- O señor Alfredo Cerezales Fernández, arquitecto.
- O señor Carlos Hernández López, xurista especializado en urbanismo
- A señora Fe Álvarez Sánchez, enxeñeira agrícola
- O señor Hipólito Pérez Novo, inspector urbanístico da Xunta de Galicia
- O señor Xosé Ucha Calvo, representante do movemento veciñal
- O señor Xoán Doldán, profesor Ciencias Económicas da USC
- O señor Alejandro Sánchez de Dios, enxeñeiro agrónomo
- O señor Juan Raposo Arceo, profesor da Facultade de Dereito da UDC

- O señor Luis Míguez Macho, decano da Facultade de Dereito da USC
- O señor José González Cebrián-Tello, da Escola de Arquitectura da UDC
- O señor José Manuel Rey Pichel, arquitecto
- Un representante da Asociación de Promotores Inmobiliarios
- Un representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos
-Un representante do Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de
Galicia
Documentación que se debe solicitar:
- Copia dos informes previos realizados pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, en relación co borrador de Anteproxecto de lei de solo de
Galicia ou por calquera dos departamentos da Xunta de Galicia.
- Informe da APLU sobre a incidencia da normativa urbanística nos diversos
expedientes tramitados por ela, incluíndo a relación de expedientes incoados por
tipoloxía de infracción urbanística desde a súa constitución, cunha visión cualitativa e
cuantitativa.
- Informe sobre a situación urbanística dos concellos de Galicia e súa diagnose,
realizada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
- Recompilación da normativa estatal e autonómica existente en relación co obxecto da
Comisión.
- Informe e datos oficiais sobre a situación da vivenda en Galicia, así como en cada un
dos concellos. Informe sobre desafiuzamentos e acción do Goberno nesta materia en
Galicia.
- Listaxe e datos oficiais de espazos protexidos baixo calquera figura de protección e
dos espazos de interese local solicitados.
- Informe do Ministerio Fiscal no que consten sentenzas xudiciais firmes vinculadas co
urbanismo e co nivel de execución delas.
A aprobación do plan de traballo notificóuselle á Mesa do Parlamento o día 15.01.2014
(doc. núm. 17289).
Sesións da Comisión. Comparecencias
Logo da aprobación do plan de traballo, a Comisión celebrou as seguintes
comparecencias:
O día 21.01.2014 compareceu don Agustín Hernández-Fernández de Rojas, conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
O día 23.01.2014 compareceron:

- Don Martín Fernández Prado, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Rehabilitación,
Infraestruturas e Planeamento do Concello da Coruña –representante dun concello
urbano, designado pola Fegamp–.
- Don Julio Sacristán de Diego, alcalde do Concello de Culleredo –representante dun
concello intermedio, designado pola Fegamp–.
- Don Francisco García Suárez, alcalde de Allariz –representante dun concello rural,
designado pola Fegamp–.
- Don Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, concelleiro de Infraestruturas e Planeamento
do Concello de Pontevedra.
O día 28.01.2014 compareceron:
- Don Francisco Bello Bello –representante de Xóvenes Agricultores–.
- Don Xosé Ramón Cendán Regueiro –representante do Sindicato Labrego Galego–.
- Don Fins Iago Eireas Santamaría –representante de Alianza Rural Galega–.
- O representante de Unións Agrarias solicitou o aprazamento da súa comparecencia
para outra sesión.
O día 31.01.2014 compareceron:
- Don Víctor Manuel Yáñez Cortés, representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros
Agrónomos de Galicia–COEAG.
- Don José María López Vega, representante do Colexio Oficial de Aparelladores,
Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros da Edificación de Galicia-COAATEEG.
- Don Miguel Fernández Solís, representante do Colexio de Enxeñeiros de Camiños
Canais e Portos de Galicia –CECCPG–.
O día 05.02.2014 compareceron:
- Don José Carlos Castiñeira Piñeiro, presidente do Colexio Oficial de Secretarios,
Interventores e Tesoureiros da Administración Local de Pontevedra.
- Dona María da Alba Nogueira López, profesora titular de Dereito Administrativo na
USC.
- Don Luis Míguez Macho, decano da Facultade de Dereito de Santiago de Compostela.
- Don Carlos Javier Hernández López, xurista especializado en urbanismo.
O día 06.02.2014 compareceron:
- Don Juan José Yáñez Martínez, secretario xeral de Feproga.
- Don José Ucha Calvo, arquitecto.
- Don Xoán Doldán Calvo, profesor titular de Economía Aplicada na USC.
- Dona Fé Álvarez Sánchez, enxeñeira agrícola.

O día 13.02.2014 compareceron:
- Don Antonio Maroño Cal, decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
- Don Alfredo Cerezales Fernández, avogado.
- Don Ángel Viña Carregal, economista da Oficina de Planeamento.
- Don Xosé Manuel Tato Camino, director xeral de Urbanismo do Concello de
Pontevedra.
O día 19.02.2014 compareceron:
- Don José González Cebrián-Tello, do departamento de Proxectos Arquitectónicos e
Urbanismo da UDC.
- Don Edelmiro López Iglesias, profesor titular de Economía Aplicada da USC.
- Don Hipólito Pérez Novo, inspector Urbanístico da Xunta de Galicia.
O día 20.02.2014 compareceron:
- Don Alejandro Sánchez de Dios, enxeñeiro agrónomo.
- Don Juan Raposo Arceo, profesor de dereito civil da UDC.
- Dona María Carneiro López, xerente de urbanismo no Concello de Vigo.
O día 27.02.2014 compareceron:
- Don Eugenio Corral Álvarez, membro da xunta directiva da Federación Galega de
Construción.
- Don Roberto García González, representante de Unións Agrarias.
- Dona Sabela Iglesias Garrido, representante da Asociación Verdegaia.
Documentación achegada aos traballos da Comisión
- Conselleiro de Medio Ambiente: texto que serviu de base para a súa comparecencia –
“Procura dun urbanismo responsable e compartido”– (doc. núm. 17717, do 22.01.2014).
- Concello de Allariz: borrador da Lei do solo.
- Representante do Consello Galego deAaparalladores, Arquitectos Técnicos e
Enxeñeiros de Edificación de Galicia: texto da súa comparecencia.
- Representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos: suxestións para a
elaboración da Lei do solo.
- Representante do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia:
suxestións para a elaboración da Lei do solo.
- Señor Míguez Macho, decano da Facultade de dereito de Santiago: La aplicación de la
legislación urbanística autonómica en el marco del Texto refundido de la Ley del suelo:
el caso de Galicia.
- Señor Hernández López: notas da súa comparecencia –Ley del Suelo de Galicia 2014–
..

- Señor Hernández López: modificación legislación urbanística 2010 – Notas mayo–.
- Señor Hernández López: modificación LOUPMR 09. Núcleo Rural –anexo da súa
comparecencia–.
- Señor Hernández López: SUC-SUNC. Clasificación.
- Señor Hernández López: notas da súa comparecencia –Ley del Suelo de Galicia 2014–
. - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (doc. núm. 18628):
Copia dos informes previos realizados pola Consellería en relación co borrador de
Anteproxecto de lei do solo de Galicia ou por calquera dos departamentos da Xunta
de Galicia.
Informe da APLU sobre a incidencia da normativa urbanística nos diversos
expedientes tramitados por ela, incluída a relación de expedientes incoados por
tipoloxía de infracción urbanística desde a súa constitución, cunha visión cualitativa
e cuantitativa.
Informe sobre a situación urbanística dos concellos de Galicia e súa diagnose,
realizada polo Consellería.
Informe e datos oficiais sobre a situación da vivenda en Galicia, así como en cada
un dos concellos. Informe sobre desafiuzamentos e acción de goberno nesta materia
en Galicia.
Listaxe e datos oficiais de espazos protexidos baixo calquera figura de protección e
dos espazos de interese local solicitados.
- Don José Yáñez (SG-FEPROGA): notas da súa comparecencia.
- Señor Doldán García: notas da súa comparecencia.
- Señor Álvarez Sánchez: notas da súa comparecencia –achegas para contribuír á
mellora do articulado da futura Lei do solo de Galicia, abordando, desde un punto de
vista técnico, as problemáticas máis específicas do medio rural galego–.
- Señor Ucha Calvo: notas da súa comparecencia –participación cidadá, transparencia na
Administración e prácticas de bo goberno no marco do borrador da Lei do solo de
Galicia–.
- Señor Tato Camino, director xeral de Urbanismo do Concello de Pontevedra: notas
sobre o proxecto da nova Lei do solo de Galicia.
- Don Alfredo Cerezales Fernández, avogado-responsable da Oficina Ejaso Galicia:
notas da súa comparecencia.
- Señor González Cebrián Tello, do Departamento de Proxectos Arquitectónicos e
Urbanismo:
Aprendiendo a entender nuestra realidad. Una mirada en positivo sobre el
quehacer urbanístico.
Teoría y método del planeamiento general y urbano. DRU2.
Consideraciones entorno al proyecto de Ley del suelo de Galicia.
- Señora Carneiro López, xerente de urbanismo do Concello de Vigo: notas da súa
comparecencia.

- Señor Sánchez Dios, enxeñeiro agrónomo: notas da súa comparecencia.
- Federación Galega da Construcción: notas da súa comparecencia.
- Señora Sabela Iglesias Garrido, representante da Asociación Verdegaia: notas da súa
comparecencia.
- Colexios territoriais de Galicia de secretarios, interventores e tesoureiros de
Administración local sobre a nova Lei do solo, remitida polo presidente do Colexio de
Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra:
Alegacións e suxestións.
- Cosigal: alegacións e suxestións.
Ponencia
A Comisión, na sesión do 27.02.2014, procedeu á designación das/os ponentes
encargados de elaborar o proxecto de Ditame da Comisión, que quedou integrada polas
seguintes persoas:
G.P. Popular de Galicia (P):
Don Román Rodríguez González (titular)
Don Jaime Castiñeira Broz (suplente)
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
Don José Antonio Sánchez Bugallo (titular)
Dona Patricia Vilán Lorenzo (suplente)
G.P. da Alternativa Galega de Esquerda (AGE):
Don Antón Sánchez García (titular)
Don Juan Manuel Fajardo Recouso (suplente)
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Ana Belén Pontón Mondelo (titular)
Dona María Tereixa Paz Franco (suplente)
Esta designación notificóuselle á presidenta do Parlamento o 28.02.2014 (doc. núm.
20357 e publicouse no BOPG número 248, do 04.03.2014.
A Ponencia mantivo as seguintes reunións os días 28 de marzo e 3 de abril de 2014, nas
que elaborou o proxecto de ditame encomendado; proxecto de ditame aprobado por
maioría en aplicación do voto ponderado, co voto en contra da ponente e dos ponentes
dos grupos parlamentarios dos Socialistas de Galicia, Alternativa Galega de Esquerda e
Bloque Nacionalista Galego, e co voto a favor do ponente do Grupo Parlamentario
Popular.
3. Conclusións

As conclusións derivadas do traballo desenvolto na Comisión de Estudo para a
elaboración dunha nova lei do solo articúlanse en torno aos seguintes criterios:

I. SEGURIDADE XURÍDICA
1. No articulado da nova lei do solo procurarase non replicar contidos normativos
xa inseridos noutros marcos lexislativos, tanto de ámbito estatal coma
autonómico.
2. Deberanse adecuar os contidos referentes á concesión de licenzas e títulos
habilitantes ás normas reguladoras existentes (Lei de emprendemento e de
fomento da competitividade) e avaliar a repercusión doutros marcos de
incidencia.
3. Evitaranse contradicións con marcos normativos sectoriais, tanto no ámbito de
contidos coma de procedementos (Lei de estradas, patrimonio, montes...).
4. Deberanse clarificar e acoutar a definición e a aplicación do réxime de fóra de
ordenación, con delimitación expresa daquelas consideradas de carácter total ou
parcial, así como os motivos desta consideración.

5. Faise de interese clarificar termos inseridos no desenvolvemento da nova lei que
poden xerar diverxencias interpretativas (malla urbana, obras menores, cambio
substancial en planeamento, consolidación, nivel de dotacións de sistemas
xerais, calidade técnica...) ou dualidade de informes entre técnicos e posibilitar o
reforzamento do papel dos informes de técnicos municipais habilitados.
6. Sería conveniente dotar de maior clarificación as regras de interpretación fixadas
no artigo 3.

II. PARTICIPACIÓN

7. Faise de interese avaliar a posibilidade de aplicar procedementos de
participación na fase previa á elaboración do anteproxecto de planeamento para
a fixación inicial de modelo territorial do concello que se trasladará ao
documento de inicio preciso para a avaliación ambiental do plan.
8. Creación dun órgano consultivo interadministrativo ou, no seu defecto, reforma
e fortalecemento da Comisión Superior de Urbanismo que desenvolva labores de

arbitraxe e interpretación da norma ou a emisión de ditames, coa finalidade de
evitar conflitos xurídicos e uniformizar criterios interpretativos.
9. Fomentarase o coñecemento público dos trámites e informes de natureza
urbanística a través da Plataforma Dixital.

III. COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA

10. Profundarase na redución de prazos administrativos.
11.

12.

Deberase avanzar na emisión, dentro da tramitación dos instrumentos de
planeamento urbanístico pola Xunta de Galicia, dun informe único, que
deberá integrar os informes sectoriais emitidos polos departamentos da
Comunidade Autónoma.
Clarificarase e evitarase que administracións sectoriais
exixan informes ou acordos de xeito descoordinado no
procedemento cos que se fixen no novo marco normativo.

13.

Nas modificacións puntuais de planeamento deberanse formular dúas
modalidades de tramitación: unha simplificada, para aquelas que non
xeran unha modificación do modelo territorial do Concello, que se
podería facer internamente no ámbito municipal; mentres que as que si
xeran un cambio do modelo territorial deberían facer unha tramitación
máis complexa.

14.

Deberanse aplicar os procedementos de “Comunicación previa” tamén a
todos aqueles trámites de títulos habilitantes outorgados pola
Comunidade Autónoma que sexa posible.

IV. COOPERACIÓN INTERADMINISTRIVA

15.

16.

Avaliar a posibilidade de que os concellos de maior entidade poidan tramitar os
seus planeamentos de desenvolvementos mediante tramitación interna,
solicitándose informe previo á Comunidade Autónoma, por se existe algún
interese autonómico, e, se é o caso, tamén ao Estado.
Procurarase que a Xunta de Galicia entregue ao Concello, no inicio dos traballos
técnicos de redacción do planeamento, toda a documentación-información

xeográfica e cartográfica de que dispoña e sexa precisa para a elaboración dos
documentos técnicos.
17.

De xeito coordinado e con carácter previo á Ap inicial, a Xunta de Galicia e o
Concello poñeranse de acordo para a fixación de criterios básicos, como os
estándares, ratios de crecemento, capacidade residencial..., que se recollerán no
anteproxecto de planeamento. Nesta fase inicial, previa ao Documento de inicio
para a avaliación ambiental, fixaranse as liñas estratéxicas que se concretarán na
posterior redacción do planeamento.

18.

Débese avanzar cara a un deslinde competencial definido entre as
administracións con competencias no planeamento (Administración local e
autonómica).

V. RÉXIME E CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DO SOLO
SOLO URBANO
19.

Analizarase a posibilidade de facilitar a elaboración de plans de reforma interior
nas áreas urbanas consolidadas con axustes nas cargas que se lles asignan e
axustando as edificabilidades ao modelo preexistente.

20.

Deberanse formular nos espazos urbanos consolidados intervencións ou
regulacións que non xeren efectos perversos como fóra de ordenación masivos.

21.

É de interese posibilitar o desenvolvemento de intervencións urbanas de detalle
flexibles que, sen xerar incremento de edificabilidades ou densidades de
ocupación, posibiliten accións singulares (peche de medianeiras, substitución de
edificacións...)

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO
22.

Precisar o que se entende por obras de escasa entidade.

23.

Deberanse fixar procesos temporais e garantías económicas transparentes para
acometer as obras que sexan precisas para rematar as intervencións de
urbanización neste tipo de solo.

SOLO URBANIZABLE
24.

Analizar a posibilidade de que, naquelas bolsas de solo urbanizable que
incorporen ordenación detallada dentro do planeamento xeral, a Administración

poida facer unha ocupación dos solos públicos de SX, viais ou equipamentosinfraestruturas con anterioridade mesmo ao inicio do propio plan de
desenvolvemento, garantíndose en todo momento os dereitos dos propietarios
incluídos nas ditas bolsas, e tamén a posibilidade de acometer obras de
urbanización por parte das administracións públicas mediante o correspondente
instrumento habilitante.
25.

Deberíase avaliar a fixación dunha disposición transitoria para aqueles concellos
que conten no planeamento con solos urbanizables non delimitados,
entendéndose de interese a súa desaparición como clasificación urbanística.

SOLO RÚSTICO
26.

Faise preciso modificar a definición do solo rústico, non parecendo axeitado,
debido á súa transcendencia e funcionalidade, como un solo residual e marxinal
respecto do feito construtivo, polo carácter pexorativo destes cualificativos.

27.

No referente aos usos construtivos, deberase calibrar os que precisan
autorización autonómica ou plan de infraestruturas en función da súa incidencia
no territorio.

28.

Débese tender no réxime de usos en rústico a simplificar as autorizaciónsinformes de administracións.

29.

No tocante ás condicións de edificabilidade e porcentaxe de ocupación da
parcela por usos construtivos, deberanse ter en conta os tipos de instalacións e a
súa incidencia sobre o espazo.

30.

Nas vivendas vinculadas á actividade agropecuaria, deberase avaliar a
oportunidade de fixar diferentes superficies mínimas en relación coa estrutura
parcelaria de cada área xeográfica, e non limitar a ocupación ao 5 % do tamaño
da parcela. Así mesmo, faise de interese fixar requirimentos para evitar que se
use esta figura de xeito perverso por persoas que non teñan a actividade
agropecuaria como principal sustento económico.

31.

Faise preciso fixar protección específica para os solos que foron sometidos a
procesos de concentración parcelaria, e non posibilitar a segregación de parcelas
previamente concentradas.

32.

Débese favorecer a construción de instalacións que posibiliten a localización de
actividades
de
transformación-comercialización-complementación
das
producións agropecuarias locais e posibilitar cambios de usos en construcións

preexistentes, sempre limitados a usos vinculados co medio rural e cos recursos
locais.
33.

Na localización de granxas e instalacións gandeiras, faise de interese referenciar
o tocante a distancias da lexislación sectorial existente.

34.

Posibilitar a localización de equipamentos públicos (sanitarios, educativos,
asistenciais, deportivos...) en solo rústico mediante o instrumento pertinente.

SOLO NÚCLEO RURAL
35.

Débese avanzar no recoñecemento da enorme diversidade dos núcleos rurais de
Galicia, tendo en conta as grandes diferenzas funcionais con base na súa
situación xeográfica.

36.

Nos criterios de delimitación faise de interese precisar se ámbitos especiais
delimitados con base en planeamentos anteriores poden manter o seu perímetro.

37.

Débese regular e facilitar a vinculación cos procesos de concentración
parcelaria, posibilitando a apertura da rede de camiños e reorganizando a
propiedade da terra tendo en conta os perímetros existentes.

38.

Deberase clarificar o acceso ás parcelas inseridas nos SNR no tocante a vial
público ou camiño de servidume.

SISTEMAS XERAIS-DOTACIONAIS
39.

Deberase avaliar a posibilidade de manter os estándares mínimos segundo a
tipoloxía dos concellos e o tipo de solo, que, obviamente, poderán ser
incrementados polos concellos con base nas demandas de cada un deles.

40.

Faise de interese analizar a posibilidade de que os terreos de propiedade pública
existentes dentro do ámbito que se vai desenvolver poidan computar para efectos
de edificabilidade dentro dun ámbito de desenvolvemento, co fin de manter o
patrimonio público.

VI. MECANISMO DE XESTIÓN URBANÍSTICA

41.

Enténdese de interese manter mecanismos de xestión dos concellos como os
convenios, establecendo un reforzamento dos seus controis de legalidade, así
como a súa transparencia.

42.

Deberase avaliar a incidencia de posibilitar que un particular poida solicitar a
expropiación da súa propiedade despois de cinco anos de que un solo fose
clasificado no planeamento.

43.

Débese posibilitar, co fin de que non se perda patrimonio público, que cando
exista un ben de dominio público nun ámbito de desenvolvemento este poida
computar para efectos de carga e beneficios.

VII. INSTRUMENTOS DE APOIO TÉCNICO

44.

Débese fixar un prazo para a elaboración dun regulamento de planeamento e
dunhas normas técnicas de planeamento adecuadas á situación actual.

45.

É de interese considerar a elaboración de guías para a aplicación da normativa
urbanística e de modos de ocupación do territorio.

VIII. VIVENDA PROTEXIDA

46.

O planeamento urbanístico deberá ter en conta a demanda real deste tipo de
vivenda e habilitar as medidas pertinentes para dar resposta á demanda social e
favorecer o acceso á vivenda a colectivos específicos.

47.

Axustar as porcentaxes de reserva con base en mecanismos obxectivos que
partan da evolución previsible da demanda, como pode ser o actual Rexistro de
Demandantes.

IX. AXENTE EDIFICADOR
48.

Enténdese que a dita figura xurídica carece de interese para a realidade
urbanística galega e que se pode suprimir, neste senso, dos artigos 130 a 133.

X. DESENVOLVEMENTO DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

49.

Deberase posibilitar, cos efectivos controis de legalidade, que os polígonos
residenciais ou de solos produtivos se poidan desenvolver por fases.

50.

No trámite administrativo de recepción das obras de urbanización deberáselle
clarificar á persoa, física ou xurídica que inste a recepción destas, a
documentación que se lle debe entregar ao ente local.

XI. PLANS BÁSICOS
51.

Poderase avaliar a posibilidade de non restrinxir exclusivamente este tipo de
instrumento de planificación aos concellos menores de 5.000 habitantes,
analizando a posibilidade de impulsar este tipo de plans a concellos de marcada
funcionalidade rural e baixa complexidade urbanística.

52.

Faise de interese desenvolver con máis precisión os contidos e a documentación,
así como os procedementos que se deben seguir para o seu desenvolvemento.

53.

Estudar a posibilidade de abrir e regular a participación dos concellos no
procedemento de elaboración destes instrumentos.

XII. ESTUDO ECONÓMICO-FINANCEIRO

54.

Deberase analizar o alcance deste estudo co fin de evitar duplicidades entre
a“Estratexia de actuación e estudo económico” e o “Informe ou memoria de
sustentabilidade económica”.

55.

Analizar o nivel e o grao de vinculación deste documento nas administracións
públicas involucradas no planeamento urbanístico municipal.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2014
Román Rodríguez González

Antón Sánchez García

José Antonio Sánchez Bugallo

Ana Belén Pontón Mondelo
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Grupo Parlamentario

Á Comisión non permanente para a elaboración dunha nova lei do solo de
Galicia

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado,
José Antonio Sánchez Bugallo a través do portavoz e conforme ás normas de
funcionamento da comisión, presenta a seguinte emenda á totalidade con texto
alternativo ao Proxecto de ditame aprobado pola ponencia para a elaboración
dunha nova lei do solo de Galicia.

Emenda á totalidade con texto alternativo

1.- Introdución
2.- Antecedentes e desenvolvemento da Comisión
3.- Conclusións
I.- Anexo.- Textos aportados por comparecentes e material audiovisual

1.- INTRODUCIÓN

O borrador do proxecto de lei que modifica á actualmente vixente Lei 9/2002, do
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia (en adiante Lei 9/2012), sería a cuarta Lei do solo de Galicia e a
undécima modificación dende o ano 2002, o que reflicten uns cambios
demasiado numerosos, que van en contra da seguridade xurídica das normas,
concluíndo ca necesidade de finalizar con tal situación.

O texto remitido polo Goberno como borrador para unha futura lei e que foi
sometido a estudo desta comisión, constitúe, máis ca unha nova norma, unha
versión reducida, empobrecida e empeorada da vixente Lei 9/2012, polo que non
pode constituír un documento válido para promover unha nova lexislación ao
efecto.
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Consideramos que polas características e implicacións que se derivarían dunha
nova lei urbanística e do solo en Galicia, esta debería ser asumida dende unha
posición múltiple e non única en relación aos grupos políticos presentes na
Cámara, á vez que ser obxecto do máis amplo acordo posible entre eles.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Existen no borrador remitido polo Goberno autonómico déficits moi importantes,
que implican que resulte inasumible na súa redacción actual e que xulgamos
demasiado significativos como para que poida constituír unha proposta, aínda
que de partida, válida para poder ser aprobada polo conxunto da Comisión. Tal e
como ademais foi posto de manifesto e referendado por múltiples dos
comparecentes que acudiron a expoñer os seus puntos de vista na Comisión.

2.- ANTECEDENTES E DESENVOLVEMENTO DA COMISIÓN

2.1.- Creación
A solicitude do Grupo Parlamentario Popular de Galicia –doc. núm. RE 15375,
do 10.11.2013- e por acordo da Mesa do día 19 de novembro de 2013, creouse a
Comisión non permanente de estudo para a elaboración dunha nova lei do solo de
Galicia. Acordo publicado no BOPG número 200, do 21 de novembro de 2014 e
notificado aos portavoces dos grupos parlamentarios –doc. núm. 6025, do
19.11.2013-.

A través dos docs. núms. 15586, do 21.11.2013; 15685, do 25.11.2013; 15692,
do 25.11.2013; e 15712, do 25.11.2013; os GG.PP. Popular de Galicia, dos
Socialistas de Galicia, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego e G.P. da
Alternativa Galega de Esquerda, procederon á designación dos representantes na
Comisión.
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2.2.- Constitución

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Na sesión do día 05.12.2013, presidida pola presidenta do Parlamento de Galicia,
dona Pilar Rojo Noguera; xunto co secretario da Mesa, don José Manuel Balseiro
Orol; e a vicesecretaria da Mesa, dona Concepción Burgo López; procedeuse á
constitución da Comisión e á elección dos membros da Mesa.

A mesma quedou integrada polos seguintes membros:
Mesa:
Don Jaime Castiñeira Broz (P)
(Presidente)
Dona Patricia Vilán Lorenzo (S)
(Vicepresidenta)
Dona María Tereixa Paz Franco (BNG)
(Secretaria)
Vogais:
Grupo Parlamentario Popular de Galicia (P):
Don Román Rodríguez González
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (S):
Don José Antonio Sánchez Bugallo
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda (AGE):
Don Juan Manuel Fajardo Recouso
Don Antón Sánchez García
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Ana Belén Pontón Mondelo
A súa constitución publicouse no BOPG número 210, do 9.12.2013; e
notificóuselles á Mesa, aos portavoces e á Dirección Xeral de Relacións
Institucionais e Parlamentarias o día 05.12.2013 (doc. núm. 6429).
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2.3.- Normas de funcionamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A Mesa da Comisión, na súa reunión do día 11.12.2013, adoptou o acordo de
apertura dun prazo para que os grupos parlamentarios presentasen suxestións ao
borrador de normas de funcionamento, que rematou o 16.12.2013, ás 12.00
horas. Acordo que se lles notificou aos portavoces o día 11.12.2013 (doc. núm.
6509).
A Mesa da Comisión, na súa reunión do día 16.12.2013, aprobou a proposta de
normas de funcionamento da Comisión.
A esta proposta presentáronse as seguintes alegacións:
- Doc. núm. 16578, do 16.12.2013, do G.P. dos Socialistas de Galicia.
- Doc. núm. 16581, do 16.12.2013, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda.
- Doc. núm. 16584, do 16.12.2013, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego.
Estas alegacións fóronlle notificadas á Mesa da Comisión o día 13.12.2013 (doc.
núm. 6573).
A Comisión, na sesión do día 19.12.2013, procedeu ao debate e votación
separada das devanditas alegacións que foron rexeitadas por:
. Votos a favor: ...................... 6 (34 escanos)
. Votos en contra: ................... 2 (41 escanos)
. Abstencións: .................................. 0
Na mesma sesión someteuse a votación a proposta das normas de funcionamento
elaborada pola Mesa da Comisión, que resultou aprobada por:
. Votos a favor: ...................... 2 (41 escanos)
. Votos en contra: ................... 4 (16 escanos)
. Abstencións: ........................ 2 (18 escanos)
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e co seguinte contido:
I. Obxecto e duración
Artigo 1
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Esta comisión non permanente de estudo créase para a elaboración dunha
proposta normativa para unha nova lei do solo de Galicia.
Artigo 2
A comisión créase para a concreta función de estudo prevista no artigo 1 e
extinguirase ao remate do labor encomendado e, en todo caso, ao concluír a
lexislatura.
II. Organización
Artigo 3
A mesa é o órgano de goberno da comisión e terá as seguintes atribucións:
Recompilar todo tipo de información sobre as políticas e a lexislación en
materia de xestión do solo, urbanismo e ordenación do territorio en Galicia.
b) Organizar as actividades que se consideren necesarias para dotar a comisión
de toda a información que sexa de interese para a elaboración do dítame.
c) Preparar os documentos que deban ser sometidos á deliberación da comisión.
d) Propoñerlle á comisión un plan de traballo, unha vez escoitados os
portavoces dos grupos parlamentarios presentes na comisión e unha vez
remitidas por aqueles as propostas ao respecto.
e) Executar os acordos tomados pola comisión.
f) Aquelas que en calquera momento lle asigne a comisión.
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III. Funcionamento
Artigo 4

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A comisión será convocada polo seu presidente, de acordo coa presidenta do
Parlamento, por iniciativa propia, por petición de dous grupos parlamentarios
ou dunha quinta parte dos membros da Comisión.
Artigo 5
1.- A comisión e a súa mesa entenderanse validamente constituídas cando
asistan a metade máis un dos seus membros.
2.- Os acordos adoptaranse por maioría e aplicarase o criterio do voto
ponderado.
IV. Medios de acción
Artigo 6
A comisión poderá exercer as facultades previstas no artigo 44.1 do
Regulamento da Cámara. Estas facultades, atribuídas á comisión no seu
conxunto, poderán delegarse na súa Mesa, ao abeiro do disposto na resolución
da Mesa do Parlamento do 11 de abril de 1986.
Artigo 7
A comisión aprobará un plan de traballo, no que figurará o calendario xeral de
actividades.O calendario , mediante acordo da mesa, poderá irse acomodando
ás circunstancias derivadas dun axeitado desenvolvemento dos traballos.
V. Ditame
Artigo 8
A comisión aprobará un proxecto de ditame que conterá as conclusións ás que
chegue.
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Artigo 9
Se a comisión designase unha ponencia, esta elaborará o proxecto de ditame. O
proxecto elevaráselle á comisión para o seu debate e, se é o caso, a súa
aprobación.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Artigo 10
Redactado o proxecto o presidente ou a presidenta da Comisión remitiránllelo
aos seus membros no prazo previsto no calendario de actividades.
Artigo 11
Os membros da comisión poderán presentar emendas ao proxecto de ditame
dentro dos cinco días hábiles seguintes á súa remisión.
Artigo 12
O proxecto do ditame, coas emendas presentadas, será obxecto de debate no seo
da comisión, para a súa aprobación definitiva.
Artigo 13
Os grupos parlamentarios e os deputadas e deputadas da comisión poderán
formular votos particulares ao ditame cando discrepasen do seu contido. Os
votos particulares deberán presentárselle á mesa da comisión dentro dos cinco
días hábiles seguintes á finalización do ditame.
Artigo 14
1.- O ditame e mais os votos particulares que houbese seranlles remitidos á
Mesa do Parlamento, nos cinco días hábiles seguintes á súa terminación, para
os efectos da súa tramitación no Pleno, se fose procedente.
2.- O ditame e os votos particulares que houbese serán publicados no Boletín
Oficial do Parlamento de Galicia.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Grupo Parlamentario

Disposición derradeira única
En todo o non previsto nestas normas, aplicarase supletoriamente o
Regulamento do Parlamento de Galicia.”
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A aprobación das normas notificóuselles:
- Aos portavoces e á Dirección Xeral de Relacións Institucionais e
Parlamentarias o día 19.12.2013 (doc. núm. 6695).
- Á presidenta do Parlamento o día 19.12.2013 (doc. núm. 16689)
e publicáronse no BOPG número 218, do 23.12.2013.
Na mesma sesión do día 19.12.2013, a Comisión procedeu á delegación na Mesa
da Comisión das facultades previstas nos artigos 44.1 e 143.1 conforme o
establecido na resolución da Mesa do Parlamento do 11 de abril de 1986

2.4.- Plan de traballo

A Mesa da Comisión, na súa reunión do día 19.12.2013, acordou a apertura dun
prazo para que os grupos parlamentarios puideran formular suxestións para a
elaboración dunha proposta de plan de traballo, que rematou o día 03.01.2014, ás
14.00 horas. Acordo que se lles notificou aos portavoces o día 19.12.2013 (doc.
núm. 6696).
Os grupos parlamentarios presentaron as seguintes propostas:
- Doc. núm. 16855, do 03.01.2014, do G.P. Popular de Galicia.
- Doc. núm. 16879, do 03.01.2014, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego.
- Doc. núm. 16869, do 03.01.2014, do G.P. dos Socialistas de Galicia.
- Doc. núm. 16878, do 03.01.2014, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda.
A Mesa da Comisión, na súa reunión do día 07.01.2014, aprobou, por maioría, a
seguinte proposta de plan de traballo:
- Obxecto de estudo da comisión:

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Grupo Parlamentario

Favorecer a participación da sociedade civil a través das organizaciónsinstitucións ou persoas que polo seu recoñecido prestixio nesta materia, poidan
aportar o seu coñecemento e experiencia para a elaboración dunha nova lei do
solo.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Recompilar os aportes realizados polos comparecentes, para o seu posterior
reenvío á Xunta de Galicia co fin de que sexan tidas en conta á hora de elaborar
o proxecto da nova lei do solo de Galicia.
- Calendario de traballo:
Análise da información e documentación requirida ou aportada polos
comparecentes, co fin de poder contar cun amplo abano de información respecto
ás problemáticas e particularidades da política urbanística de Galicia.
Comparecencias da sociedade civil a través de organizacións-institucións ou
persoas de recoñecido prestixio na materia, co fin de analizar a situación actual
da política urbanística galega.
Elaboración do ditame con recomendacións que será remitido ao goberno
autonómico, para que sexan tidas en conta na elaboración do proxecto de nova
lei do solo de Galicia.
- Comparecencias:
Organismos institucionais
- Un representante da Delegación do Goberno en Galicia
- Tres representantes da FEGAMP (pertencente a un concello urbano, a un
intermedio e a un rural)
Representantes de organizacións e institucións representativas da sociedade civil
- Representante do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
- Representante do Colexio de Enxeñeiros de Camiños de Galicia
- Representante do Colexio de Arquitectos Técnicos de Galicia
- Representante do Colexio de Secretarios Municipais de Galicia
- Representante do Colexio de Rexistradores da Propiedade de Galicia.
- Representante do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia
- Representante do Colexio de Enxeñeiros Forestal de Galicia
- Representante do Colexio de Xeógrafos de Galicia
- Representante do Consello da Cultura Galega
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- Representante de Asociación de Promotores Inmobiliarios
- Representante dos sindicatos agrarios representativos de Galicia
Profesionais de recoñecido prestixio:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

- José González Cebrián-Tello, Escola de Arquitectura da Universidade de A
Coruña.
- Xerardo Estévez Fernández, Arquitecto.
- Angel Monteoliva, Arquitecto.
- Manuel Gallego Jorreto, Escola de Arquitectura da Universidade de A Coruña
- Luis Míguez Macho, Decano Facultade de Dereito da Universidade de
Santiago de - Compostela.
- Juan Raposo Arceo, Facultade de Dereito da Universidade de A Coruña.
- José Manuel Rey Pichel, Arquitecto.
- Alejandro Sánchez de Dios, Enxeñeiro Agrónomo.
- Rafael Crecente Maseda, Responsable LABORATE da Universidade de
Santiago de Compostela.
A Comisión, na sesión do 10-01-2014, aprobou, por unanimidade, o seguinte
plan de traballo da Comisión:
Comparecencias:
- O señor conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (MATI).
- Tres representantes da Federación Galega de Municipios (Fegamp), atendendo
a criterios de representatividade política e tamaño dos entes locais.
- Tres representantes de sindicatos agrarios: S.L.G., XX.AA, U.A.
- Un representante do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
- Un representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños.
- O señor Ángel Vila Carregal, economista da Oficina de Planeamento.
- Un representante do colectivo ecoloxista Verdegaia.
- O señor Xosé Manuel Tato, director xeral de Urbanismo no Concello de
Pontevedra.
- Un representante do Colexio de Secretarios Municipais.
- Un representante de Alianza Rural Galega.
- O señor César Mosquera, concelleiro de Infraestruturas no Concello de
Pontevedra.
- O señor Edelmiro López Iglesias, doutor de Ciencias Económicas, profesor
titular da USC.
- A señora Alba Nogueira, profesora titular de Dereito Administrativo na USC.
- A señora María Carneiro López, especialista en xestión urbanística.
- O señor Alfredo Cerezales Fernández, arquitecto.
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

- O señor Carlos Hernández López, xurista especializado en Urbanismo.
- A señora Fe Álvarez Sánchez, enxeñeira agrícola.
- O señor Hipólito Pérez Novo, inspector de Urbanístico da Xunta de Galicia.
- O señor Xosé Ucha Calvo, representante movemento veciñal.
- O señor Xoán Doldán, profesor Ciencias Económicas da USC.
- O señor Alejandro Sánchez de Díos, enxeñeiro agrónomo.
- O señor Juan Raposo Arceo, profesor da Facultade de Dereito da UDC.
- O señor Luis Míguez Macho, decano da Facultade de Dereito da USC.
- O señor José González Cebrián-Tello, da Escola de Arquitectura da UDC.
- O señor José Manuel Rey Pichel, arquitecto.
- Un representante da Asociación de Promotores Inmobiliarios.
- Un representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos.
- Un representante do Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
de Galicia.

Documentación que se debe solicitar:

- Copia dos informes previos realizados pola Consellería de Medio Ambiente,
Transportes e Infraestrutura, en relación co borrador de Anteproxecto de lei de
solo de Galicia ou por calquera dos departamentos da Xunta de Galicia.
- Informe da APLU sobre a incidencia da normativa urbanística nos diversos
expedientes tramitados por ela, incluíndo a relación de expedientes incoados por
tipoloxía de infracción urbanística dende a súa constitución, cunha visión
cualitativa e cuantitativa.
- Informe sobre a situación urbanística dos concellos de Galicia e diagnose dela
realizada pola Consellería de Medio Ambiente, Transportes e Infraestrutura.
- Recompilación da normativa estatal e autonómica existente en relación co
obxecto da Comisión.
- Informe e datos oficiais sobre a situación da vivenda en Galicia, así como en
cada un dos concellos. Informe sobre desafiuzamentos e acción do Goberno
nesta materia en Galicia.
- Listaxe e datos oficiais de espazos protexidos baixo calquera figura de
protección e dos espazos de interese local solicitados.
- Informe do Ministerio Fiscal onde consten sentenzas xudiciais firmes
vinculadas co urbanismo, e nivel de execución delas.
A aprobación do plan de traballo notificóuselle á Mesa do Parlamento o día
15.01.2014 (doc. núm. 17289).
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2.5.- Sesións da comisión. Comparecencias
Logo da aprobación do plan de traballo, a Comisión celebrou as seguintes
comparecencias:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O día 21.01.2014, compareceu don Agustín Hernández-Fernández de Rojas,
conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
O día 23.01.2014, compareceron:
- Don Martín Fernández Prado, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e
Rehabilitación, Infraestruturas e Planeamento do Concello da Coruña.
-Representante dun concello urbano, designado pola FEGAMP-.
- Don Julio Sacristán de Diego, alcalde do Concello de Culleredo. -Representante
dun concello intermedio, designado pola FEGAMP-.
- Don Francisco García Suárez, alcalde de Allariz. -Representante dun concello
rural, designado pola FEGAMP.- Don Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, concelleiro de Infraestruturas e
Planeamento do Concello de Pontevedra
O día 28.01.2014, compareceron:
- Don Francisco Bello Bello. -Representante de Xóvenes Agricultores-.
- Don Xosé Ramón Cendán Regueiro. -Representante do Sindicato Labrego
Galego.- Don Fins Iago Eireas Santamaría. -Representante de Alianza Rural Galega.- O representante de Unións Agrarias solicitou o aprazamento da súa
comparecencia para outra sesión.
O día 31.01.2014, compareceron:
- Don Víctor Manuel Yáñez Cortés, representante do Colexio Oficial de
Enxeñeiros Agrónomos de Galicia–COEAG.
- Don José María López Vega, representante do Colexio Oficial de
Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros da Edificación de GaliciaCOAATEEG.
- Don Miguel Fernández Solís, representante do Colexio de Enxeñeiros de
Camiños Canais e Portos de Galicia –CECCPG.O día 05.02.2014, compareceron:
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

- Don José Carlos Castiñeira Piñeiro, presidente do Colexio Oficial de
secretarios, Interventores e Tesoreiros da Administración Local de Pontevedra.
- Dona María da Alba Nogueira López, profesora titular de Dereito
Administrativo na USC.
- Don Luis Míguez Macho, decano da Facultade de Dereito de Santiago de
Compostela.
- Don Carlos Javier Hernández López, xurista especializado en Urbanismo.
O día 06.02.2014, compareceron:
- Don Juan José Yáñez Martínez, secretario xeral de FEPROGA.
- Don José Ucha Calvo, arquitecto.
- Don Xoán Doldán Calvo, profesor titular de Economía Aplicada na USC.
- Dona Fé Álvarez Sánchez, enxeñeira agrícola.
O día 13.02.2014, compareceron:
- Don Antonio Maroño Cal, decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
- Don Alfredo Cerezales Fernández, avogado.
- Don Ángel Viña Carregal, economista da Oficina de Planeamento.
- Don Xosé Manuel Tato Camino, director xeral de Urbanismo do Concello de
Pontevedra.
O día 19.02.2014, compareceron:
- Don José González Cebrián-Tello, do departamento de Proxectos
Arquitectónicos e Urbanismo da UDC.
- Don Edelmiro López Iglesias, profesor titular de Economía Aplicada da USC.
- Don Hipólito Pérez Novo, inspector Urbanístico da Xunta de Galicia.
O día 20.02.2014, compareceron:
- Don Alejandro Sánchez de Dios, enxeñeiro agrónomo.
- Don Juan Raposo Arceo, profesor de dereito civil da UDC.
- Dona María Carneiro López, xerente de urbanismo no Concello de Vigo.
O día 27.02.2014, compareceron:
- Don Eugenio Corral Álvarez, membro da xunta directiva da Federación Galega
de Construción.
- Don Roberto García González, representante de Unións Agrarias.
- Dona Sabela Iglesias Garrido, representante da Asociación Verdegaia.
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2.6.- Documentación aportada aos traballos da Comisión

Partido dos
Socialistas
de Galicia

- Conselleiro de Medio Ambiente: texto que serviu de base para a súa
comparecencia -procura dun urbanismo responsable e compartido- (doc. núm.
17717, do 22.01.2014).
- Concello de Allariz: borrador da Lei do solo
- Representante do Consello Galego de aparalladores, arquitectos técnicos e
enxeñeiros de edificación de Galicia: texto da súa comparecencia.
- Representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos: suxestións para a
elaboración da Lei do solo.
- Representante do Colexio de Enxeñeiros de camiños, canais e portos de Galicia:
suxestións para a elaboración da Lei do solo.
- Señor Míguez Macho, decano da Facultade de dereito de Santiago: la aplicación
de la legislación urbanística autonómica en el marco del texto refundido de la
Ley del suelo: el caso de Galicia.
- Señor Hernández López: notas da súa comparecencia -Ley del Suelo de Galicia
2014-.
- Señor Hernández López: modificación legislación urbanística 2010 - Notas
mayo.- Señor Hernández López: modificación LOUPMR 09. Núcleo Rural. -Anexo da
súa comparecencia.- Señor Hernández López: SUC-SUNC. Clasificación
- Señor Hernández López: notas da súa comparecencia -Ley del Suelo de Galicia
2014.- - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (doc.
núm. 18628):
Copia dos informes previos realizados pola Consellería en relación co
borrador de Anteproxecto de lei do solo de Galicia ou por calquera dos
departamentos da Xunta de Galicia.
Informe de APLU sobre a incidencia da normativa urbanística nos diversos
expedientes tramitados por ela, incluído a relación de expedientes incoados
por tipoloxía de infracción urbanística dende a súa constitución, cunha visión
cualitativa e cuantitativa.
Informe sobre a situación urbanística dos concellos de Galicia e diagnose
dela realizada polo Consellería.
Informe e datos oficiais sobre a situación da vivenda en Galicia, así como en
cada un dos concellos. Informe sobre desafiuzamentos e acción de Goberno
nesta materia en Galicia.
Listaxe e datos oficiais de espazos protexidos baixo calquera figura de
protección e dos espazos de interese local solicitados.
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

- Don JoséYáñez (SG-FEPROGA): notas da súa comparecencia.
- Señor Doldán García: notas da súa comparecencia.
- Señor Álvarez Sánchez: notas da súa comparecencia. –achegas para contribuír á
mellora do articulado da futura Lei do solo de Galicia, abordando dende un punto
de vista técnico, as problemáticas máis específicas do medio rural galego.
- Señor Ucha Calvo: notas da súa comparecencia –participación cidadá,
transparencia na Administración e prácticas de bo goberno no marco do borrador
da Lei do solo de Galicia.- Señor Tato Camino, director xeral de Urbanismo do Concello de Pontevedra:
notas sobre o proxecto da nova Lei do solo de Galicia.
- Don Alfredo Cerezales Fernández, abogado-responsable da Oficina Ejaso
Galicia: notas da súa comparecencia.
- Señor González Cebrián Tello, do Departamento de Proxectos Arquitectónicos
e Urbanismo:
Aprendiendo a entender nuestra realidad. Una mirada en positivo sobre el
quehacer urbanístico.
Teoría y método del planeamiento general y urbano. DRU2.
Consideraciones entorno al proyecto de Ley del suelo de Galicia.
- Señora Carneiro López, xerente de urbanismo do Concello de Vigo: notas da
súa comparecencia.
- Señor Sánchez Dios, enxeñeiro agrónomo: notas da súa comparecencia.
- Federación Galega da Construcción: notas da súa comparecencia.
- Señora Sabela Iglesias Garrido, representante da Asociación Verdegaia: notas
da súa comparecencia.
- Colexios territoriais de Galicia de secretarios, interventores e tesoureiros de
Administración local sobre a nova Lei do solo, remitida polo presidente do
Colexio de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de
Pontevedra: Alegacións e suxestións.
- Cosigal: Alegacións e suxestións.

2.7.- Ponencia
A Comisión, na sesión do 27.02.2014, procedeu á designación das/os ponentes
encargados de elaborar o proxecto de ditame da Comisión, que quedou integrada
polas seguintes persoas:
G.P. Popular de Galicia (P):
Don Román Rodríguez González (titular)
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Don Jaime Castiñeira Broz (suplente)
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
Don José Antonio Sánchez Bugallo (titular)
Dona Patricia Vilán Lorenzo (suplente)
Partido dos
Socialistas
de Galicia

G.P. da Alternativa Galega de Esquerda (AGE):
Don Antón Sánchez García (titular)
Don Juan Manuel Fajardo Recouso (suplente)
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Ana Belén Pontón Mondelo (titular)
Dona María Tereixa Paz Franco (suplente)
Esta designación notificóuselle á presidenta do Parlamento o 28.02.2014 (doc.
núm. 20357 e publicouse no BOPG número 248, do 04.03.2014.
A Ponencia mantivo as seguintes reunión os días 28 de marzo e 3 de abril de
2014 nas que elaborou o proxecto de ditame encomendado. Proxecto de ditame
aprobado por maioría en aplicación do voto ponderado, co voto en contra da
ponente e dos ponentes dos grupos parlamentarios dos Socialistas de Galicia,
Alternativa Galega de Esquerda e Bloque Nacionalista Galego, e o voto a favor
do ponente do Grupo Parlamentario Popular.

3.- CONCLUSIÓNS

3.1) Existen graves carencias e importantes desconformidades que inhabilitan e
fan inasumible o borrador do proxecto de lei de solo remitido polo Goberno.
Entre outras cuestións para non validalo, se poden citar as seguintes:
1. Non acomete a imprescindible necesidade de definición das facultades
derivadas da competencia urbanística e dos fins da actividade urbanística.
Sendo unha competencia exclusiva da Comunidade Autónoma a ordenación do
territorio e do litoral, o urbanismo e a vivenda, toda vez que a lei regula a
actividade urbanística que é unha materia de competencia propia dos municipios
-administracións públicas de carácter territorial - conforme á lexislación básica
do réxime local, resulta inescusable explicitar nunha lei urbanística galega o
alcance do ámbito das facultades que corresponda ás competencias urbanísticas e
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aos fins propios da actividade urbanística e o desenvolvemento dos principios
constitucionais (artigos 45, 46 e 47).
Estas definicións desaparecen do texto proposto e constitúe unha carencia
esencial e inaceptable.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

2.- Non resolve a integración da ordenación do territorio

A existencia, por primeira vez, dunhas Directrices de Ordenación do Territorio
non poden pasar desapercibidas sen que non teñan ningunha incidencia na
proposta da nova normativa urbanística.
Os parámetros de diferenciación dos municipios seguen a ser o tamaño
demográfico sen considerar a ordenación do territorio a ningún efecto. Nin nos
límites de sustentabilidade, nin nos estándares de dotacións xerais, nin na
identificación dos plans básicos (os vellos proxectos de ordenación do medio
rural de 1997), nin no tratamento do solo rústico; as determinacións das DOT
non se consideran nin tan sequera nas definicións das figuras de planeamento, o
seu contido e determinacións.
A ordenación do territorio só está presente para excepcionar, alterar ou vulnerar a
planificación urbanística.

3. Suprime a regulación dos criterios de sostibilidade na cidade existente

A desaparición do obxectivo no solo urbano consolidado de favorecer a
conservación e a recuperación do patrimonio construído, dos espazos urbanos
relevantes dos elementos e tipos arquitectónicos singulares, das formas
tradicionais de ocupación do solo e das trazas distintivas e diferenciais que
conforman a identidade local, deixa un inquietante baleiro a respecto da
recuperación urbana da cidade herdada.

Tamén a calidade de vida e cohesión social quedan pouco garantidas o
desaparecer as reservas mínimas para a implantación de sistemas xerais de
servizo ao conxunto da poboación.
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4. Está ausente o obxectivo da normalización da situación urbanística dos
municipios.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A problemática da tramitación do planeamento xeral non é allea á concepción
uniforme do seu contido e determinacións en calquera realidade municipal. A
existencia dunha aproximación á ordenación territorial debería servir para
xerarquizar o rango das cuestións urbanísticas que debe abordar un plan xeral de
ordenación municipal.
O Plan de ordenación integral do municipio ten que facerlle espazo ás decisións
de escala municipal no ámbito da planificación, as que teñen que ver coa
estrutura xeral de ordenación: as infraestruturas, as dotacións estratéxicas, a
identificación das accións urbanísticas a abordar tanto respecto das dinámicas
decrecentes canto das oportunidades e necesidades de recuperación urbana da
cidade existente, a solicitación das accións xerais relacionadas coa
funcionalidade urbana (mobilidade, reequilibrio urbano, mellora ambiental), as
accións en materia de vivenda e rehabilitación, as medidas para a dinamización
do medio rural e os seus asentamentos, as accións de valorización dos recursos,
naturais e patrimoniais.
Nas circunstancias nas que se move a posta na sociedade galega dos principios
que rexen a regulación urbanística, non resulta sensato someter a debate no
mesmo acto o proxecto urbanístico para o municipio, a regulación detallada dos
100 núcleos rurais e a ordenanza pormenorizada de solo urbano xa consolidado.

5. Renuncia á ordenación do medio rural

Malbaratando a Lei 9/2002, o novo texto preconiza:
“Art. 55. Determinacións en solo rústico
1. Os PXOM conterán a delimitación das distintas categorías de solo rústico,
segundo o disposto nesta lei e na lexislación sectorial correspondente ou a
instancia da administración competente que tutela o valor obxecto de protección.
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2. Os PXOM non poderán conter determinacións respecto do solo rústico
sendo aplicable directamente as contidas nesta lei”.
Deste xeito acaba de desaparecer do ámbito de planificación urbanística máis do
90 % do territorio galego, coa instrumentación máis a territorial da arquitectura
normativa do Goberno do territorio: 12 artigos dunha lei.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

“Art. 49. Formulación e contido. “ (PXOM)
Os PXOM, que serán formulados polos concellos respectivos, son instrumentos
urbanísticos
de ordenación integral que abranguerán o termo municipal
completo, ... e establecerán as
determinacións orientadas a promover o seu
desenvolvemento e execución”.
O País das 30.000 aldeas, da paisaxe rural máis diversa e fragmentada, cabe
nunha regulación normativa simple, simplificadora e uniformadora. Unha
ordenanza única de aplicación a todo o solo rústico en canto aos usos permitidos
pola regulación urbanística, usos que “son posibles en calquera clase e categoría
de solo, sen prexuízo do disposto nos instrumentos de ordenación do territorio
...” … que non dos instrumentos de ordenación urbanística.
Os solos agrícolas, gandeiros e forestais nos que concorren os “valores propios e
consubstanciais ao solo rústico” non merecen ningunha protección, e clasifícanse
como “solo rústico común”, a clase e categoría residual.
Onde quedan as zonas de maior aptitude agrogandeira a protexer do seu cambio
de uso previstas nas Directrices de Ordenación do Territorio, onde as zonas de
concentración parcelaria, onde os montes de interese público, onde os veciñais en
man común, onde os afectados polos incendios?
Os solos rústicos de especial protección serán os que “se atopen sometidos a
algún réxime de especial protección, incompatibilidade coa súa transformación
de conformidade coa lexislación sectorial de PROTECCIÓN DO DOMINIO
PÚBLICO” ... ou dos valores paisaxísticos, naturais ou culturais.
“Excepcionalmente, os concellos durante a elaboración do seu planeamento
poderán densificar unha vez obteñan conformidade expresa da administración
sectorial.”
Onde quedan os mandatos das Directrices de Ordenación do Territorio ao
planeamento urbanístico para cuestións tan fundamentais como: establecer o
destino prioritario para usos agrarios e gandeiros ás zonas con maior
produtividade; prever reservas para a explotación forestal e cultivos enerxéticos;
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definir as diferentes tipoloxías de solo rústico dentro do seu termo municipal ...
establecéndose un réxime de uso no que se salvagarde a funcionalidade de cada
unha das clasificacións e o seu uso sostible.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Efectivamente a nova lei deixa de ser de “protección do medio rural de
Galicia”

A parcela mínima en todo o País volve a ser unha en calquera clase de solo, os
2.000 m2 das unidades mínimas de cultivo históricas. Vale dicir que toda parcela
de concentración é apta para a implantación dunha edificación das permitidas
(4.000 m2 para vivenda, 5.000 m2 para o resto na Lei 9/2002; 3.000 m2 para o
resto na Lei 2/2010).
As calidades do territorio galego, a súa singularidade e riqueza paisaxística,
ambiental e produtiva, a realidade histórica da dispersión de asentamentos e a
sobrevida de diseminación de edificación fóra das aldeas en todas as variantes
tanto de orixe endóxena como de natureza suburbana, ou de apropiación turística
e de ocio do litoral, aconsellan a identificación dunha “protección común” que
non se refire á tutela das excepcións ou singularidades (o propio das accións
sectoriais), senón máis ben a unha tutela territorial do medio rural derivada da
natureza estrutural dun valioso territorio, o galego, que ten na súa extraordinaria
“habitabilidade” (30.000 enclaves) e na condición minifundaria e parcelaria un
factor de fraxilidade que o somete a unha dobre presión: a do freo á reforma da
estrutura parcelaria e de propiedade para permitir a recuperación produtiva e, xa
que logo, a recuperación do medio rural; e a da contaminación coa edificación
diseminada que traslada rendas urbanas ao mercado de terra e impide a
rexeneración dos núcleos rurais e da vida rural.

6. Non resolve de xeito axeitado a cuestión da vixencia do vello planeamento
non adaptado

A disposición transitoria primeira do planeamento non adaptado, incorporando as
determinacións do solo urbano consolidado e as delimitacións dos núcleos rurais
delimitados por calquera lei, renova a vixencia de antigos planeamentos
afastados dos criterios de ordenación das lexislacións máis achegadas,
disuadindo a definitiva normalización urbanística de importantes municipios.
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Pola contra, no solo non urbanizable ou rústico, aplicaríase integramente o
disposto na nova regulación, desactivando así, todas as proteccións do
planeamento municipal vixente, volvendo o ano 1997.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

7. Non aborda a necesaria clarificación do réxime dos edificios fóra de
ordenación

Desatendendo a conflitividade emerxente que vén suscitando en tramitacións
recentes do planeamento a regulación do réxime dos edificios desconformes coa
ordenación, a proposta reproduce a regulación vixente sen aportar a necesaria
clarificación ao respecto da precisa diferenciación entre o réximes dos edificios
fóra de ordenación total ou parcialmente desconformes: desenvolvendo a súa
definición e mesmo innovando na cualificación do alcance dun e outro réxime;
diferenciando entre edificacións que ocupan viarios, espazos libres,
equipamentos e aquelas que non se axustan aos parámetros da nova ordenanza;
distinguindo entre as afectadas por cambios normativos ou do planeamento e as
derivadas dunha infracción urbanística na que prescribise a acción de reposición
da legalidade.

3.2.- Por todas as consideracións anteriores, o texto proposto, aínda que se
podería considerar que introduciría algunha mellora dende o punto de vista da
tramitación administrativa dos plans, produciría un notable empeoramento
noutros aspectos fundamentais, xa que:
- Incrementa a inseguridade xurídica.
- Implica a desaparición de instrumentos útiles para o día a día dos
concellos (taxación conxunta ou ocupación directa, por exemplo).
- Renuncia a fixar uns estándares de calidade mínimos no urbanismo.
- Limita as competencias urbanísticas dos concellos ao excluír do seu
ámbito de competencias máis do 90 % do territorio municipal (solo rústico).
- Desprotexe o desenvolvemento da actividade agrícola – gandeira,
imprescindible para manter o noso territorio.
- Continua coa saturación de modificacións lexislativas sen regulamento,
tendo que aplicar o de 1978 pre - constitucional e pre - autonómico.
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

O novo borrador de lei lonxe de resolver o que quizais sexa o maior problema
para a boa xestión urbanística de Galicia que é a inseguridade xurídica motivada
polo continuo cambio das leis de aplicación - de tal xeito que a maior parte dos
plans xerais de ordenación municipal se teñen que elaborar partindo dunha lei,
con outra distinta durante a súa tramitación e con outra nova no momento en que
son aprobados - , segue a introducir e a provocar novos cambios lexislativos,
cambiando as regras de xogo e xerando confusión e inseguridade xurídica, polo
tanto, provocaría conflitos xurisdicionais.
Polo que a Comisión non pode prestar a súa conformidade nin apoio á
proposta remitida pola Xunta de Galicia relativa á modificación da Lei do
solo de Galicia e, asemade, insta ao Goberno galego que desista de tramitar
o contido básico do borrador remitido como futuro proxecto de lei.

3.3.- O presente ditame da Comisión así como os votos particulares emitidos
polos grupos parlamentarios, de acordo ás normas de funcionamento aprobadas,
seranlle remitidos á Mesa do Parlamento, coa solicitude expresa realizada por
esta Comisión de que sexan tramitados polo Pleno da Cámara ca maior dilixencia
posible.

I.- Anexo.- Textos aportados por comparecentes e material audiovisual

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Sánchez Bugallo na data 09/04/2014 16:55:50
José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 16:56:17
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa do
seu deputado Antón Sánchez García e a través do seu portavoz, ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, apresenta a seguinte EMENDA DE SUBSTITUCIÓN ao
Ditame aprobado na Comisión non Permanente de estudo para a elaboración dunha
nova lei do solo de Galicia.

Débese substituir o texto do Ditame aprobado polo seguinte:

“1) CONTEXTO NO QUE SE PRETENDE APROBAR UNHA NOVA LEI DO SOLO:

Esta nova Lei do Solo de Galiza pretende substituir a Lei 9/2002 de ordenamento
urbanístico e protección do medio rural de Galiza. Esta primeira norma sufriu dende a súa
aprobación 10 modificacións, algunha das últimas trascendentes, como a recollida na lei
2/2010 que incluíu mudanzas para a legalización de actividades extractivo-mineiras sen
licencia en solo rústico. As sucesivas modificacións foron tamén desnaturalizándoa.
A situación do urbanismo, ordenación territorial, e vivenda está fortemente
influenciado polos efectos da Lei sobre Réxime de Solo e Valoracións de 1998. Estes
efectos, que non foron corrixidos pola posterior lei 8/2007, de 28 de mayo, do Solo,
provocaron unha irracional carreira especulativa onde a vivenda pasou a ser un producto
para a inversión e non un ben para o seu uso ou un dereito, como recolle incluso a propia
Constitución.
Isto debeuse á liberalización do solo que trouxeron estas normas, e que se fixo co
pretexto de abaratar o solo e a vivenda. Non obstante, tanto un coma outro medraron
exponencialmente no periodo anterior á explosión da burbulla, explosión dunha burbulla
causante do desastre que aínda estamos a vivir con decenas de milleiros de familias
arruinadas e sen vivenda.
Así, este modelo que se instaurou no Estado español centrouse na expansión

urbana fronte á política da rehabilitación do patrimonio construído e dos centros das
cidades, estragando chan con aptitudes paisaxisticas, naturais e agronómicas, e
provocando un asentamento poboacional irracional que conleva un encarecemento da
prestación dos servizos públicos, de sanneamento,abastecemento, transporte, etc.
Dito modelo aumenta a insostibilidade do sistema en canto a consumo enerxético e
de recursos naturais ao mesmo tempo que ameaza a sostibilidade das finanzas dos
concellos.
Neste contexto normativo aprobouse en Galiza a LOUG, 9/2002, que contaba con
dous aspectos que amortiguaban os efectos da lei estatal de 1998 sobre o solo:

Por unha banda, establecía a fixación duns estándares urbanísticos dirixidos a
garantir un mínimo común de calidade de vida e cohesión social.
E, por outra banda, intentaba preservar os espazos máis valiosos e fráxiles ao
concentrar a poboación nos núcleos preexistentes evitando a dispersión en solo rústico de
vivendas unifamiliares.
Ademais, actualmente non se pode realizar unha análise previa para a elaboración
dunha lei do solo sen ter en conta os seguintes aspectos:

- O drama dos desafiuzamentos e das persoas sen vivenda mentres existe un gran
número delas baleiras (exemplificado no famoso lema popular “Xentes sen casa, casas
sen xente”).
- A loita pola reducción da dependencia enerxética de combustibles fósiles, chave
para relanzar a economía galega.

Porén, ningunha destas dúas graves realidades aparecen no borrador presentado.
Aclarado isto, creo que podemos resumir a situación da vivenda e do solo galego
nos seguintes puntos:

a) O periodo anterior presentou unha gran expansión urbanística co resultado dunha gran
cantidade de vivendas baleiras, concretamente 299.396 en Galiza (datos ano 2011) e
vivenda nova sen vender, 33.445 (ano 2012).
b) Modelo expansivo que propiciou o destragamento irracional de solos con valores
paisaxísticos, ecolóxicos, ou agronómicos.
c) Incremento dos prezos da vivenda a pesar de que a xustificación das medidas
liberalizadoras era a baixada dos prezos do solo e da vivenda, e a exclusión de grandes

continxentes de persoas do dereito á vivenda.
d) Coexistencia da expansión urbanística co deterioro do patrimonio xa construído.
e) Endebedamento masivo das clases medias e baixas para a adquisición da vivenda.
f) Redución paulatina da superficie agraria útil coa problemática da balanza alimentaria
negativa e o incremento dos custes de producción no sector lácteo por falta de base
territorial das explotacións.

g) A lexislación e a administración autonómica fracasou no intento de que a maioría dos
concellos galegos contasen con planeamento adaptado.Os dados son elocuentes:

- Con plan adaptado á LOUG;73 municipios (23,2%)
- Con plan obsoleto; 182 municipios (57,9%)
- Sen Plan; 59 municipios (18,7%)

2) OBXECTIVOS DESEXABLES DA NOVA LEI DO SOLO DE GALIZA:

Cando se comeza o proceso de tramitación e aprobación dunha nova lei débense
de fixar uns obxectivos a conquerir e uns criterios que guíen a súa redacción, a partir
dunha análise realista do contexto actual.
Non parece ser este o procedemento utilizado na elaboración do borrador de lei
presentado na Comisión non Permanente de estudo do da nova lei do solo, que
sorprendentemente carece de exposición de motivos onde se expresen.
Así, partindo da análise racional do contexto actual esbozada no apartado anterior,
cremos que os obxectivos que debería de perseguir a nova lei serán:

1) Priorización da rehabilitación do patrimonio construído sobre a expansión
urbana:

Partimos dun patrimonio inmobiliario sobredimensionado e en moitos casos, de
dubidosa calidade urbanística. Por isto, a lei de rehabilitación, rexeneración e renovación
urbanas de 2013, precisa ser complementada con medidas a nivel autonómico con
medidas encamiñadas a foementar a rehabilitación e a rexeneración de espazos urbanos
degradados, posto que a lexislación estatal é insuficiente.
O principal problema non é hoxe a escaseza de solo urbanizable e de vivendas,

senón o exceso e a infrautilización dos mesmos. E polo tanto, o obxectivo do
planeamento non debe ser xa o de seguir incentivando o crecemento urbano, senón o de
planificar a reutilización do stock de solo e vivendas xa existente, para redimensionalos e
facer un uso máis intelixente dos mesmos que permita atender mellor as importantes
necesidades insatisfeitas.
2) Utilización do parque de vivendas existente.

3) Preservación dos espazos valiosos dende o punto de vista agronómico, natural,
paisaxístico ou forestal, cun obxetivo fundamental de protexer a aumentar a superficie
agraria útil.
4) Ordenar os usos do solo priorizando os usos de produción de alimentos sobre as
activiades extractivas e contaminantes.
5) Evitar a dispersión focalizando o reagrupamento urbano.
6) Sostibilidade e reducción da dependencia enerxética, dous obxectivos que
deben de ser transversais a calquera goberno, e que non se deben deixar á parte nunha
lei do solo que pretende rexir o ordenamento do territorio nos próximos 20 anos.
7) Unha lexislación que facilite que todos os concellos podan contar cun
planeamento adaptado e non obsoleto.
8) Novas medidas de participación cidadá.
9) A vivenda como dereito e non como ben de inversión especulativa.
10) Mantemento dos estándares, de reserva de solos para equipamentos,
nomeadamente de vivenda de protección.
11) Reforzamento dos instrumentos que garantan a disciplina urbanística.
12) Seguridade xurídica. É esencial que exista fiabilidade nas normas, de xeito que
a interpretación dos técnicos dos diferentes concellos tenda a ser común.

3) ANÁLISE DO BORRADOR:
Como dixemos, o texto proposto está inspirada no modelo de “liberalización do
solo” que instaurou a Lei 6/1998, de réxime do solo e valoracións, baseado en promover o
crecemento urbano insostible e renunciar á xestión do patrimonio construído.
O paradoxo deste modelo ineficiente e insostible é a coexistencia de espazos
urbanos degradados ou infraurbanizados e de novas áreas de expansión urbana en
detrimento de terreos agrarios ou con valores naturais e culturais: renúnciase a xestionar
o rico patrimonio construído existente para centrar as políticas urbanas na demolición e

ocupación de novas áreas. Apenas se regula a rehabilitación da cidade existente, o
núcleo central da ordenación é a expansión urbana. Este modelo baseado na
especulación inmobiliaria que non deu resposta ás necesidades de vivenda da poboación
e xerou a grande burbulla inmobiliaria e a corrupción urbanística asociada a esta.

A insostibilidade deste ideal de expansión urbana queda de manifesto na nova
definición do solo urbanizable e do solo rústico que recupera a idea-forza de que todo o
solo que non sexa obrigado protexer por imperativo da lexislación estatal poderá ser
urbanizado e edificado.

Semella, segundo o borrador, que se poderán clasificar como urbanizables os
terreos que o planeamento considere necesarios para o crecemento da poboación e da
actividade económica. Mais, a qué actividade económica se refire? Á inmobiliaria?.

Ou para completar a estrutura urbanística, supoñemos que aínda que non resulte
necesario. (art. 24), o plan xeral poderá clasificar como urbanizables os terreos que
deberan ter a condición de solo rústico, tanto o solo rústico común (art. 30.3) coma o solo
rústico protexido (art. 31.5).

Asimesmo, poderán reclasificarse como urbanizables os terreos que no plan xeral
estean clasificados como solo rústico; tanto o rústico común como o rústico protexido (art.
77). Elimínanse as cautelas que tiña a LOUG na súa versión orixinaria (antigos arts. 93,
94 e 95). Este método de reclasificación aínda resulta máis suculento para os
especuladores que poderán adquirir os terreos a prezo de solo rústico e despois obter a
reclasificación como solo urbanizable.

3.1) DESARTELLAMENTO DO RURAL:

Neste borrador anunciase a intención de desartellar aínda máis o rural con medidas
de desprotección no solo rústico que poderían ter efectos desastrosos:

Acreditamos que o impacto das novas disposicións normativas sobre o solo rústico
(e solo de núcleo rural) van supoñer afortalar, mais ainda, o proceso de destrución
sistemática do medio rural de Galiza, o seu destartellamento territorial, a perda e
desvalorización dos seus valores, tanto respecto do patrimonio natural e da estrutura de

propiedade como do construido.
Para isto resulta revelador ler o cambio da redacción do artigo 1.1: “É obxecto
desta lei a ordenación urbanística de Galicia” con respecto á lei 9/2002: “É obxecto desta
lei a ordenación urbanística en todo o territorio de Galicia, así como a regulación,
ordenación e protección do medio rural, dos núcleos rurais de poboación que se localicen
nel e do patrimonio rural”.

Pola contra, é o ordenamento e a protección do medio rural e o seu patrimonio, o
que debera de ser a principal vocación dunha norma que atendera á realidade de Galiza,
e non unha miope visión onde só se contempla o construtivo. Existen dados coma os
seguintes que confirman esta visión:

1.- O solo rústico representa 0 88% do territorio galego e ten neste borrador
consideración de residual, “a categoría residual de solo que non resulte obxecto doutra
clasificación regrada”. Resulta moi revelador para coñecer cal é a filosofía que se
pretende con este texto.
2.- Os usos e actividades (definidos no art. 32) son os mesmos no rústico común
que no especialmente protexido xa que se suprime o réxime diferenciado de usos e
actividades nas distintas categorías de solo rústico, quedando todas elas subsumidas no
mesmo réxime (art. 33). Non se prioriza entre diferentes usos e actividades, e actividades
como a mineiría quedarían asimiladas no solo rústico común a outros usos produtivos,
independentemente dos seus efectos sociais e ambientais.
No chan rústico protexido será o criterio da Xunta de Galicia, discrecionalmente, o
que determine a compatibilidade destas actividades en función do recollido nos diferentes
Plans Sectoriais do Litoral, acuícola, de actividades extractivas, etc.
3.- No art. 159 do borrador permítense as segregacións co único requisito de
respectar a unidade mínima de cultivo (actuación prohibida na LOUG), agás as
excepcións contidas no art. 206.
4.- Suprímense as categorías de solo rústico de protección agropecuaria e de
protección forestal.
Resulta esencial reservar para a produción agraria os terreos necesarios para
garantir a soberanía alimentaria e, en todo caso, cómpre protexer os espazos agrícolas de
maior calidade e produtividade. Isto é, os que serven de soporte de produtos
agropecuarios de excelencia (indicación xeográfica protexida, denominación de orixe), os

que conforman unha paisaxe cultural identitaria de Galicia e os terreos de concentración
parcelaria.
Con esta norma, e coa facilitación da clasificación e reclasificación do solo rústico é
máis probable que as concentracións parcelarias acaben en reparcelacións urbanísticas
en solo rústico para crear parcelas edificables a costa do erario público eludindo a
participación da comunidade nas plusvalías urbanísticas. A concentración parcelaria
reorganiza a propiedade adxudicando fincas coa configuración e dimensións adecuadas
para a edificación, establece unha rede viaria que permite o acceso rodado directo a
todas as fincas de reemprazo e crea infraestruturas básicas ao servizo das fincas de
reemprazo (abastecemento de auga, saneamento).

5.- Tampouco se protexen: os bosques autóctonos nin os espazos forestais que
cumpren funcións de protección do solo fronte a erosión, de regulación do réxime
hidrolóxico e de conservación da biodiversidade coma no caso dos montes protectores e
os montes catalogados como de utilidade pública segundo a Lei de montes de Galicia do
2012.
6.- Redúcese á metade a superficie mínima de parcela (de 4.000 a 2.000 m2) nas
edificacións residenciais destinadas a usos residenciais vencellados a explotacións
agrícolas ou gandeiras.
7.- Redúcense tamén a superficie mínima e distancias das edificacións non
residenciais (equipamentos, pirotecnias....). Así, a superficie mínima pasa de 3.000 a
2.000 m2, a distancia a asentamentos de poboación pasa de 1.000 a 500 metros.
8.- Suprímese a prohibición de movementos de terras que alteren a topografía
natural dos terreos rústicos, que se contiña no art. 35.3 da LOUG.
9.- Outra das cuestións de enorme trascendencia e especialmente denunciada
polos representantes municipais é a imposibilidade de que os Plans Xerais conteñan
determinacións respecto do solo rústico, “Os plans xerais non poderán conter
determinacións respecto do solo rústico, sendo aplicable directamente as contidas nesta
lei” (art. 55 PL).
Co cal a lei resérvase en exclusiva o réxime do solo rústico, sen que os concellos
poidan fixar condicións ,de usos e actividades, complementarias, nin sequera aquelas de
maior preservación. Os concellos só teñen competencia para a delimitación da distintas
categorías de solo rústico, pero nada máis.
E, por riba, a DT 2ª do PL, obriga a adaptarse á nova lei aquelas modificacións do
planeamento

en

trámite

neste

momentos

pero

que

non

fosen

aprobadas

provisionalmente.
Deliberadamente alónxase o lugar da decisión facilitando a implantación de
actividades, como a mineira, que poidan provocar rechazo social.
10.- Diminúe o control sobre as obras no solo rústico como consecuencia de que o
80% dos usos permitidos quedarían exentos de autorización autonómica e, en
determinados casos, nin sequera están sometidos a licenza urbanística municipal,
bastando a comunicación previa.
11.- O solo rústico de protección de costas redúcese á metade como consecuencia
da rebaixa de 200m a 100m da franxa de protección,a 20 metros nas rías.

12.- O solo rústico de protección de espazos naturais só abrangue os espazos
protexidos pola Lei de conservación da natureza, deixando excluídos os ámbitos
delimitados nos instrumentos de ordenación do territorio e no planeamento urbanístico
municipal.
Así, as DOT establecen as áreas estratéxicas de conservación e a rede de
corredores ecolóxicos que cumpren unha función esencial de conectividade ecolóxica
do territorio-, e remiten ao planeamento urbanístico a súa delimitación e concreción.
13.- O solo rústico de protección da paisaxe só comprende as áreas delimitadas
nos Catálogos da Paisaxe elaborados ao abeiro da Lei de protección da paisaxe de
Galicia; na práctica, como non existe ningún catálogo aprobado, implica a desaparición
desta categoría.
14.-Tamén quedarían excluídos os espazos de protección ambiental e paisaxística
e outros ámbitos protexidos delimitados hoxe nos planos do modelo territorial establecido
no Plan de ordenación do litoral de Galicia do 2011.
15.-O solo rústico de protección patrimonial só comprende os ámbitos protexidos
pola Lei de patrimonio cultural de Galicia pero non inclúe os ámbitos protexidos nos
instrumentos de ordenación do territorio e no planeamento urbanístico municipal.
Como queira a Lei do patrimonio considera incorporados automaticamente no
inventario do patrimonio cultural de Galicia os inmobles que son obxecto de protección no
planeamento urbanístico, a consecuencia da nova LSG será a saída de moitos bens do
inventario do patrimonio cultural.

O estragamento do rural galego que representa a filosofía deste borrador de lei,
refléxase tamén nas determinación sobre a categoría de SOLO DE NÚCLEO RURAL:
1.- Suprímese o Plan Especial de ordenación do núcleo como instrumento

específico de planeamento e ordenación urbanística detallada dos núcleos rurais (art. 72
LOUG). A ordenación (cando o PXOM remita a ordenación detallada do núcleo)
recondúcese á figura do PERI (art. 70 do PL).
2.- Suprímese a determinación do PXOM respecto da obriga de fixar indicadores
para a necesaria tramitación dun Plan especial (art. 56.1.g) da LOUG). Ou sexa, construir
sen necesidade de ordenar e dotar ao núcleo rural

de dotacións, equipamentos e

infraestruturas.

3.- Ampáranse operacións de normalización de predios (auténticas reparcelacións)
no solo de núcleo rural sen instrumento de ordenación previo (art. 106 PL). Na LOUG
ditos procesos de normalización de predios só estaban previstos para o solo urbano
consolidado (art. 122 LOUG).
4.- Exclúense da obriga de cesión ao concello do 10% do aproveitamento naquelas
actuacións integrais nas que a edificabilidade non supere a da ordenanza tipo do núcleo.
Un choio.
5.- Previsión de actuacións illadas en solo de núcleo rural (art. 96 PL), cando na
LOUG só estaban previstas para o solo urbano.
6.- Os asentamentos xurdidos ao marxe da planificación, como consecuencia da
proliferación de vivendas ilegais en solo rústico dos municipios costeiros e no contorno
das cidades e vilas con maior presión urbanística terán encaixe no solo de núcleo rural
común.

O réxime previsto no anteproxecto da LSG facilita as actuacións de transformación
urbanística destes asentamentos:

a) Permite delimitar o ámbito do núcleo con ampla discrecionalidade, sen que se esixa
unha densidade mínima de vivendas.
b) Permite levantar novas edificacións, ata triplicar o número de vivendas existentes no
núcleo no momento da súa delimitación, sen necesidade da previa urbanización os
terreos (arts. 20.3 e 21.4)
c) Permite efectuar parcelacións urbanísticas dentro do núcleo coa finalidade de edificar
(art. 21.2)
d) Permite demoler as edificacións tradicionais ou de valor etnográfico existentes no

núcleo (art. 23.2).
e) Permite construír novas vivendas en serie (art. 23.2).
Todo este conxunto de medidas rebaixan a protección dos valores dos núcleos rurais e a
participación da comunidade nas plusvalías xeradas polo urbanismo, xa que

que o

promotor non ten que asumir os custes de urbanización

3.2) REDUCIÓN DOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS:

Redúcense significativamente os estándares urbanísticos o cal parece unha aposta
por un urbanismo deficitario en espazos libre, zonas verdes e equipamentos públicos.
Elimínanse tamén os estándares mínimos de sistema xeral de espazos libres e
zonas verdes; o sistema xeral de equipamentos públicos; o sistema local de espazos
libres públicos en ámbitos de uso terciario ou industrial; o sistema local de equipamentos
públicos en ámbitos de uso terciario ou industrial e os mínimos de vivenda de promoción e
titulridade pública.

3.3) DEGRADACIÓN E DESVALORIZACIÓN DOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE
SOLO

1.- Suprímese a previsión de delimitación de áreas de tenteo e retracto (art. 179
LOUG) así como a suxeción nas áreas de reserva a tales tenteo e retracto (art, 175.2.b)
da LOUG).
2.- Suprímese o inventario da Xunta de solo para VPP (art. 174.3 LOUG).
3.- Suprímense as condicións específicas para a enaxenación ou permuta dos bens
do PMS que se contiñan no art. 177.2 da LOUG.
4.- Suprímese a obriga de que o 50% do 10% de cesión se destine
preferentemente a VPP.

3.4) DISCIPLINA URBANÍSTICA:

O texto do proxecto dificulta a reposición da legalidade posto que:

- Diminúe as facultades da inspección urbanística (art. 161).

- Elimina as competencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística,
que serán as que lle deleguen (arts. 6 e 175).
- Elimina a acción pública que facultaba a calquera cidadán a esixir o cumprimento
da legalidade.
- Elimina a orde de demolición no suposto de obras executadas con licenza
denegada ou sen axustarse ás condicións da licenza (art. 163), ou no caso de licenzas
nulas de pleno dereito (art. 165.3).
- Permite a legalización posterior das edificacións executadas sen licenza e con
orde de demolición firme.
- Reduce o prazo de prescrición das sancións (art. 171) como consecuencia da
data de inicio do cómputo.

En definitiva, reduce e debilita as potestades de restauración da legalidade
urbanística, o que unido ás últimas amnistías urbanísticas levadas a cabo pola Lei 2/2010,
deixa un panorama de caos urbanístico.
A sensación de que sae barato incumplir a lexislación deslexitima o urbanismo
fronte á sociedade.

3.5) AUTONOMÍA MUNICIPAL:

A redución da autonomía local aparece neste borrador dun xeito importantísimo:

a) A tramitación dos plans especiais previstos na lexislación sectorial (por exemplo,
augas, minas...) para a ordenación dun sistema xeral, farase de acordo co previsto para
os proxectos sectoriais (lei de ordenación do territorio) e non a prevista para os plans
especiais no PL (DA 5ª). Máis doado para os intereses da Xunta, xa que os proxectos
sectoriais apróbaos a Xunta mentres que os plans especiais apróbaos o Concello.
b) Os concellos non poderán facer planeamento no solo rústico (art.55.2).
c) A disposición adicional 4ª supón un espaldarazo aos plans sectoriais de
incidencia supramunicipal para impoñer a transformación urbanística aos concellos.
d) Apóstase pola comunicación previa en determinadas obras eliminando a
intervención previa dos concellos.

E evidente que éste tipo de decisións favorece a desrregulación e debilita a
posibilidade da sociedade de frear determinadas actividades extractivo-industriais que se

consideren perxudiciais para o interese xeral, e favorece os intereses das grandes
empresas que ven o territorio e os seus recursos como unha oportunidade de negocio a
curto prazo socializando os pasivos ambientais.

3.6) PARTICIPACIÓN CIDADÁ:

O Texto refundido da Lei estatal de solo de 2008, no seu art. 4, establece o dereito
dos cidadáns a participar efectivamente nos procedementos de elaboración e aprobación
dos instrumentos de ordenación e execución urbanística. Este principio de participación
democrática dos cidadáns na toma de decisións no ámbito da planificación urbanística é
sobradamente coñecida e unanimemente aceptada por todos.
Sen embargo, na práctica administrativa obstaculízase a participación dos cidadáns
de moi diversas maneiras: ocultando informes técnicos ou outras informacións relevantes
das que dispón a Administración, publicando só parcialmente o contido dos plans,
empregando unha linguaxe pseudocientífica e deliberadamente ambigua para dificultar a
comprensión ao común dos cidadáns, negociando acordos con determinados propietarios
e promotores inmobiliarios ao marxe dos procedementos de aprobación do plan, limitando
a participación cidadán a un trámite burocrático de información pública, etc.
O proxecto presentado non garante a real e efectiva participación cidadán no
procedemento de elaboración e aprobación dos instrumentos de planificación e xestión
urbanística. Limítase a regular un trámite burocrático de información pública seguindo o
modelo da Lei do solo franquista de 1956 e non establece canles de participación cidadán
efectiva. Do mesmo xeito, o acceso á información segue sendo moi limitado.
Así, mantense a non obrigatoriedade de publicar no BOP ou no DOG todos os
documentos que contén o plan aprobado definitivamente –de modo que se aplican
determinacións do plan que non foron publicados e non existe certeza da súa aprobación.
A creación da chamada “plataforma urbanística dixital de Galicia” (disposición
adicional 3ª) tampouco palia estas eivas, posto que se regula de modo ambiguo e non
obriga a publicar a totalidade dos documentos que contén o plan, nin os informes emitidos
durante a súa tramitación, nin tampouco obriga a Administración a proporcionar acceso
libre e gratuíto a todos os cidadáns.

Igualmente, elimínase a regulación dos convenios urbanísticos e con isto,
desaparece a obriga de sometelos ao trámite de información pública e de publicalos para
xeral coñecemento dos cidadáns.

3.7) INSEGURIDADE XURÍDICA:

Esta norma tamén conleva un incremento da inseguridade xurídica polos cambios
frecuentes da lexislación urbanística, pola contradicción da lexislación urbanística co resto
do marco normativo no que se insire (a lexislación básica do Estado, DOT e POL), pola
inestabilidade e incoherencia do planeamento urbanístico, pola permisividade coa
ilegalidade urbanística, etc.
Hai outros dous aspectos que son negativos para acadar o obxectivo da
seguridade xurídica:
1.- A diferencia da Lei 9/2002, que derrogaba expresamente a Lei 1/1997, o
Proxecto de Lei (PL) non derroga a Lei 9/2002, LOUG, xa que a súa disposición
derrogatoria refírese unicamente a “a cantos preceptos de igual ou inferior rango se
opoñan ao disposto nesta lei”, sen mencionar á LOUG.
Tampouco se declaran qué preceptos da LOUG se declaran subsistentes, co cal
van concorrer dúas normas de igual rango normativo, a LOUG e a nova Lei, subsistindo a
primeira en todo aquelo que non se opoña á segunda. De non corrixirse tal erro xurídico, a
inseguridade xurídica e o caos interpretativo vai ser enorme, a beneficio da
discrecionalidade e a interpretación máis favorable aos intereses particulares.
2.- Por outra banda, en canto ás interpretacións de normas contraditorias, canto
máis acotado esté na lei menos lugar haberá para a discrecionalidade. En cambio, neste
texto sinálase que “As dúbidas na interpretación do planeamento urbanístico producidas
por imprecisións ou por contradiccións entre documentos de igual rango normativo
resolveranse tendo en conta o principio xeral de interpretación integrada das normas”,
modificando (a moito pior, intencionadamente) o contido do vixente art. 6 da LOUG : “As
dúbidas na interpretación do planeamento urbanístico producidas por imprecisións ou por
contradiccións entre documentos de igual rango normativo resolveranse tendo en conta
os criterios de menor edificabilidade, de maior dotación para espacios públicos e de maior

protección ambiental e aplicando o principio xeral de interpretación integrada das
normas”.
Non se aportan solucións para os outros aspectos antes citados.

3.8) PLANEAMENTO URBANÍSTICO OBSOLETO:

O planeamento urbanístico anterior á LOUG mantense vixente. O resultado é a
aplicación de distintas lexislacións urbanísticas (con distintos criterios de clasificación
urbanística e distinto réxime xurídico do solo) o que orixina unha grande inseguridade
xurídica. Estes son:
 plans aprobados ao abeiro da Lei do solo preconstitucional de 1976
 plans aprobados ao abeiro da Lei do solo de 1985
 plans aprobados ao abeiro da Lei do solo de1997
 plans aprobados ao abeiro da Lei do solo de 2002
 plans aprobados ao abeiro da Lei do solo en versión 2010 (que modificou os
criterios de clasificación do solo urbano e do solo de núcleo rural)

Os plans anteriores a LOUG son plans elaborados con base nunha cartografía
deficiente, non foron sometidos a avaliación ambiental, clasificaron como solo urbano
edificables con licenza directa terreos que carecen de servizos urbanísticos. Tampouco
están adaptados ás directrices de ordenación do territorio nin ao plan de ordenación do
litoral. Resulta elocuente a exposición de motivos da Lei 6/2007, de medidas urxentes en
materia de ordenación do territorio e do litoral:

A pesar de estar finalizado xa o prazo para adaptar o planeamento urbanístico ao
disposto na dita Lei 9/2002, a gran maioría dos plans de ordenación actualmente
en vigor quedaron obsoletos porque nin se acomodaron á normativa urbanística e
ambiental actualmente vixente nin resultan compatibles coas mínimas esixencias
de sostibilidade económica, social e ambiental.
Esta

falta

de

adaptación

do

planeamento

á

lexislación

vixente

resulta

especialmente grave nun ámbito do territorio -a franxa de 500 metros desde a
ribeira do mar- que afecta por imperativo legal (artigo 85.7.d) da Lei 9/2002, do 30
de decembro) os intereses autonómicos, dado o valor do litoral como recurso
natural e ambiental non renovable.
Así, na maioría dos planeamentos vixentes dos municipios costeiros poden
observarse áreas completamente desligadas da malla urbana que se clasificaron
como solo urbano, ou terreos nos que concorren valores merecedores de
protección, que segundo o disposto nos artigos 15 e 32 da Lei 9/2002 deben
clasificarse como solo rústico de protección de costas ou de espazos naturais, pero
que no planeamento vixente se clasificaron para servir de soporte a novos
desenvolvementos urbanos.
E tamén se aprecia a existencia de numerosas áreas clasificadas como solo
urbano para as que o planeamento establece unha ordenación urbanística
substancialmente diferente da realidade física existente, propiciando a proliferación
de edificacións residenciais e turísticas sen a previa urbanización adecuada ás
necesidades xeradas, con intensidades de uso que exceden dos límites de
sostibilidade establecidos no artigo 46 da Lei 9/2002, sen a previsión de suficientes
zonas verdes e equipamentos públicos en proporción ás demandas xeradas polo
crecemento urbano do litoral e sen acadar os estándares mínimos de calidade de
vida e cohesión social establecidos no artigo 47 da Lei 9/2002, con atribución
desigual de beneficios e cargas derivadas do planeamento e privando a
comunidade de participar nas plusvalías xeradas polo planeamento urbanístico.
O planeamento vixente nos municipios costeiros tampouco tivo en conta os efectos
da ordenación urbanística sobre os espazos de maior valor e fraxilidade do litoral,
que son os que se incluíron no ámbito de aplicación do Decreto autonómico
72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de
especial protección dos valores naturais (os lugares de interese comunitario
integrados na Rede europea Natura 2000 e as zonas de especial protección das
aves, entre outros), e do Decreto 110/2004, do 27 de marzo, polo que se regulan as
zonas húmidas protexidas; ámbitos de protección que afectan un total de setenta e
tres dos oitenta e sete municipios costeiros.
Estas circunstancias determinan que, transcorrido o prazo legal establecido na
disposición transitoria segunda da Lei 9/2002, para a necesaria adaptación dos
plans de ordenación urbanística ás súas prescricións, cómpre adoptar con urxencia
as medidas necesarias para impedir accións de transformación do solo, ao abeiro

de plans obsoletos e desconformes coa lexislación vixente, que resultan contrarias
á futura ordenación urbanística dos municipios costeiros adaptada á lexislación
urbanística e ambiental e adecuada aos requirimentos de sostibilidade económica,
social e ambiental.

Ademais, a nova disposición transitoria primeira implica a inmediata reclasificación
como solo urbanizable dos terreos que foran desclasificados por imperativo da disposición
transitoria primeira da LOUG: os urbanizables situados no ámbito da servidume de
protección de costas ou no ámbito dos espazos naturais.
A gran novidade deste borrador son os plans básicos, só para concellos de menos
de 5.000 habitantes e só para a ordenación do solo urbano consolidado, delimitación dos
núcleos e solo rústico (art. 78 PL), pero non entra a describir o contido e características
destes.

4) LIÑAS ESTRATÉXICAS DUNHA LEI DO SOLO DE GALIZA PARA O FUTURO:

4.1) SOSTIBILIDADE

A capacidade limitada dos ecosistemas, a diminución crecente dos combustíveis
fósiles, o cambio climático,e a non renovabilidade do solo como recurso natural deben de
estar no centro de todas as políticas e particularmente nas políticas de ordenación do
territorio e urbanísticas.
Sería desexábel que a regulación dos usos do solo considerase as súas funcións
ecosistémicas, que teñen consecuencias sociais e económicas salientábeis, algunhas
imprescindíbeis para garantir a sustentabilidade futura. Entre elas están as funcións de
regulación como son que os solos contribúen a amortecer perturbacións naturais (p.e. o
papel dos bosques e marismas para previr inundacións), ou que a cobertura dos solos
serve na regulación das escorrentas mediante a drenaxe e a irrigación natural, ao tempo
que garante a dispoñibilidade de auga para usos consuntivos (bebida, rego, industria). Ou
o papel da cobertura vexetal na prevención da erosión e o mantemento de zonas
decruadas, o mantemento da produtividade das zonas cultivadas e a saúde dos
ecosistemas produtivos. Así mesmo, contribúen na eliminación e procesado de
contaminantes orgánicos, no filtrado de aerosois no aire e á atenuación da contaminación
acústica.
Non poden obviarse as funcións de produción, determinados solos son os que nos

permiten desenvolver labores agrícolas, gandeiras, mesmo forestais, das que obter
alimentos con destino humano ou animal, ademais doutras materias primas orgánicas que
serven como fertilizantes naturais, para diferentes fins manufactureiros ou como
combustíbeis.
Deberíase traballar a prol dunha clasificación dos solos o máis exhaustiva posíbel,
garantindo segundo as súas particularidades un grao de protección específico xa que
esas propiedades non son facilmente reversíbeis (a formación natural do solo é
extraordinariamente lenta e pode chegar aos 10 mil anos). Unha vez que se altera
gravemente ou se destrúe un solo con alto valor ecolóxico ou con alta produtividade
agrícola a reversibilidade é mínima, como mínimas son as posibilidades de recuperación
das funcións ou actividades asociadas a ese solo, o que en si mesmo debería obrigar a
unha protección específica. Moitas destas funcións teñen consecuencias alén do lugar
onde se atopan polo que esa garantía de protección debería ser aínda maior polo valor
social que achegan.
Débese apostar pola rexeneración, compactación, e a preservación do patrimonio
cultural,natural e paisaxístico evitando o crecemento disperso e incontrolado.

4.2) PROTECCIÓN E ORDENACIÓN DO SOLO RÚSTICO.

A paulatina perda de superficie agraria, nun país onde hai unha balanza alimentaria
negativa e millonaria,debería facer reflexionar sobre a necesidade de reducir ésta
dependencia alimentaria nun contexto de encarecemento dos combustibles fósiles, e polo
tanto do transporte,e da volatilidade dos prezos dos alimentos provocado pola
desrregulación dos mercados.
Por ésta razón e lonxe da desaparición dos solos de protección agropecuaria e
forestal, hai que facer unha ordenación pormenorizada en función das aptitudes dos
solos, para conquerir unha protección adecuada.
A producción alimentaria terá prevalencia sobre a mineiría, producción enerxética e
a urbanización.
Deberíanse manter as categorías do solo tal e como están no marco legal vixente
indo máis alá deseñando unha metodoloxía de análise e clasificación para o solo rústico.
Co obxectivo de garantir a soberanía alimentaria estableceríase a delimitación de solo
rústico altamente produtivo,é dicir,os terreos que presenten relevantes valores ecolóxicos,
ambientais, paisaxísticos ou de produtividade agrícola ou forestal, que deban ser

protexidos, conservados ou recuperados, co obxectivo de protexer os espazos agrícolas
de maior calidade e produtividade, os que serven de soporte de produtos agropecuarios
de excelencia (indicación xeográfica protexida, denominación de orixe).
Así mesmo os que conforman unha paisaxe cultural identitaria de Galicia e os
terreos de concentración parcelaria.
Débense

protexer os bosques autóctonos, os espazos forestais que cumpren

funcións de protección do solo fronte a erosión, de regulación do réxime hidrolóxico, de
conservación da biodiversidade, como son os montes protectores e os montes
catalogados declarados de utilidade pública segundo a Lei de montes de Galicia do 2012.
Os concellos deberán de ter na nova lei a capacidade de facer planeamento en
solo rústico,e terán a posibilidade de ampliaros solos rústicos de protección
natural,paisaxística e patrimonial.
Establecerase na nova lei un réxime de usos específico para cada clase de solo
rústico.
Reestablecerase a parcela mínima de 5000 m2 para a construción en rústico e
limitarase a parcelación nesta clase de solo.

4.3) PROTECCIÓN DOS VALORES EN SOLO DE NÚCLEO RURAL

Dotarase de medidas axeitadas para mellorar a calidade destes núcleos rurais
degradados que deberían comprender, cando menos:

-

Actuacións de rehabilitación de construcións tradicionais

-

Actuacións de mellora das condicións paisaxísticas e ambientais

-

Creación de espazos públicos e equipamentos adecuados para atender as
necesidades de poboación

-

Implantar cando menos os servizos de evacuación de augas residuais e de recollida
de lixo.

-

Recuperar parte das plusvalías xeradas polo plan, cando menos nos núcleos xurdidos
nos municipios costeiros ou na periferia das cidades e vilas.

4.4) PRIORIZACIÓN DA REHABILITACIÓN E REXENERACIÓN URBANA SOBRE A
EXPANSIÓN URBANÍSTICA

Tendo en conta os datos de vivendas baleiras, en mal estado e de vivendas novas

sen vender que hai na Galiza que suman entre estes conceptos unhas cincocentas mil o
principal obxectivo deberá de ser xestionar o patrimonio construído, en beneficio de toda a
comunidade, tendo en conta que partimos dun patrimonio inmobiliario sobredimensionado
e, en moitos casos, de dubidosa calidade urbanística e construtiva.
A lexislación existente de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas, a
todas luces insuficiente, precisa ser complementado pola lexislación do solo galega.

O anteproxecto da nova LSG apenas se ocupa da rexeneración urbana. Cómpre
regular, cando menos, as seguintes cuestións:

a) O patrimonio público de vivendas que se podería nutrir das cesións obrigatorias
consonte ao previsto no artigo 16 do TRLS, así como da expropiación por
incumprimento da función social da propiedade das vivendas baleiras ou en estado de
ruína, alí onde as necesidades de vivenda non estean cubertas.
b) Cómpre evitar fenómenos de expulsión da poboación autóctona e a substitución por
sectores de maior poder adquisitivo coa regulación do dereito ao realoxo e estendelo a
todos os ocupantes lexítimos de vivendas afectadas por operacións urbanísticas, coa
adopción das medidas necesarias de apoio aos propietarios de vivendas cuxo nivel de
renda familiar lles impida facer fronte ás eventuais cuotas derivadas da rehabilitación
ou reurbanización.
c) Débese limitar moito a demolición das edificacións existentes para evitar a destrución
do patrimonio construído con fins especulativos.
d) As operacións de rexeneración e renovación urbanas deberán

de contar con

mecanismos e procedementos de participación veciñal e social xa que axudarán a
acadar o éxito no proceso.
e) Establecer os criterios obxectivos para a delimitación dos ámbitos suxeitos a
actuacións de rexeneración e renovación urbanas, así como as prioridades para recibir
financiación pública, evitando a arbitrariedade.
f) Incremento proporcional dos espazos libres públicos e das dotacións urbanísticas, en
caso de incremento do aproveitamento, para dar resposta ás necesidades da
poboación e resolver os problemas de mobilidade.

4.5) PARTICIPACIÓN CIDADÁN

Para garantir a efectiva participación da cidadanía dende as primeiras fases do
planeamento urbanístico compre introducir na nova lei:

a) O avance do plan que permitía centrar o debate público nas estratexias, obxectivos e
criterios da nova ordenación (art. 84.3 LOUG)
b) O acceso á información para todos os cidadáns de forma completa, clara, sinxela e
comprensible, incluíndo a documentación completa do plan, así como todos os
estudos que serviron de base para a súa elaboración, os informes emitidos durante a
súa tramitación e os acordos adoptados e sentenzas ditadas en relación co plan
c) As sesións informativas abertas aos cidadáns.
d) Os órganos deliberativos con presenza do movemento asociativo veciñal e das
organizacións dedicadas á defensa medioambiental
e) A realización de consulta popular sobre aspectos controvertidos do plan.
f) A aprobación do programa de participación cidadán previo ao inicio da elaboración do
plan.

4.6) PLANEAMENTO

A ausencia de instrumentos públicos eficientes de control e seguimento do proceso
urbanizador,fai que o papel da autoridade urbanística se limita cada vez máis a dar
cobertura legal ás operacións promovidas polos axentes privados. Deberase aumentar o
control público sobre o urbanismo con medidas como unha maior restricción das
recalificacións emodificacións puntuais.
Deberíase incrementar a programación no planeamento sen deixar que sexa a
iniciativa privada a que decida onde e cando se activan as operacións urbanísticas.
Implementaranse medidas de desclasificación automática do solo urbanizable se

transcorre o prazo fixado para o seu desenvolvemento urbanístico sen que fora executada
a urbanización.
En ningún caso os plans poderán ser aprobados por silencio positivo.
Manteranse a figura dos convenios urbanísticos, e a avaliación ambiental estratéxica
do planeamento de desenvolvemento e as modificacións do plan xeral.

Estableceranse mecanismos de avaliación, de control e de seguimento da execución
do plan, para identificar os efectos adversos non previstos e poder tomar as decisións
adecuadas (art. 15.5 TRLS 2008 e art. 51 LEA 2013).

4.7) ESTÁNDARES URBANÍSTICOS.
Manteranse con tendencia a incrementarse os estándares urbanísticos e vivenda de
promoción pública,espazos verdes, e equipamentos públicos.

4.8) DISCIPLINA URBANÍSTICA.
Incrementaranse os recursos e as competencias da Axencia para a Protección da
Legalidade Urbanística.
Adoptaranse medidas que faciliten a execución das sentenzas e reduciranse as
facilidades para

“legalizar” as obras executadas pola vía de adaptar o planeamento

urbanístico ás obras ilegais.
Eliminarase a vixencia,contida no borrador, da disposición adicional 6ª da Lei de
vivenda de Galicia do 2012, sobre inexecución de sentenzas urbanísticas no caso de
licenzas anuladas por sentenza firme e aumentaranse os prazos de caducidade.

CONCLUSIÓNS
O borrador da nova lei do solo non responde ás necesidades de Galiza:
- De ordenación territorial, de preservar os solos con altos valores agronómicos, forestais,

naturais, patrimoniais e paisaxísticos.
- De conservación do patrimonio contruido, xa que prioriza a expansión urbanística sobre
a rehabilitación e rexeneración.
- Incrementar a disciplina urbanística, o único xeito de lexitimar o urbanismo mantendo
unhas normas comúns para a sociedade.
- De participación cidadá na definición e control das políticas urbanísticas.
- Racionalizar a ocupación do territorio.
- Seguridade xurídica.
-Desenvolvemento do potencial económico e social do rural.
-Da vivenda como dereito.
-Do incremento da calidade de vida nas cidades e pobos.
Cómpre elaborar unha lei contraposta á que se nos presenta neste borrador,
apostando pola sostenibilidade,participación cidadá, conservación dos recursos, pola
vivenda como dereito das persoas e non como ben de inversión, pola priorización da
producción de alimentos sobre as actividades extractivas contaminantes e polo
cumplimento das normas urbanísticas definidas democráticamente.”
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2014.

Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado do G.P. da AGE.
Xosé M. Beiras Torrado
Portavoz do G.P. da AGE.
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Á Mesa da Comisión non permanente para o estudo dunha nova lei do solo de
Galiza
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a través das
deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e Tereixa Paz Franco, formulan a seguinte
emenda de totalidade ao Apartado III. Conclusións do Ditame da Comisión non
permanente para o estudo dunha nova lei do solo de Galiza.

0. INTRODUCIÓN

Dende hai bastantes anos o urbanismo en Galiza está funcionando mal. Diversos
e continuos episodios de diversa tipoloxía e condición: suposta neglixencia municipal,
suposta neglixencia da Xunta, corruptelas, destrución do territorio, lentitude exasperante
nas

tramitacións,

sobrecarga

infinita

de

determinacións,

infinitos

trámites

administrativos, mala aceptación social das normas existentes, incapacidade
administrativa para impulsar e facer cumprir as normas, carencia de Regulamentos de
Planeamento e Xestión, a adaptación dos Plans vai a ritmo lentísimo, ... son
manifestacións continuas e perseverantes deste mal funcionamento.
Cando os problemas persisten e as innúmeras e aceleradas modificacións da
normativa e das determinacións, se acaso acadan avances nunha dirección sempre é a
expensas de complicar e crear problemas en outras, levan a evidente conclusión de que
hai cuestións de fondo, estruturais, sen resolver, ou con solucións disfuncionais. As
modificacións e vaivéns lexislativos no mundo do urbanismo non foron mais que un
intento de ir tapando e remendando os fenómenos que afloraban como consecuencia das
fallas tremendas que hai nos principios básicos.
Tapar gretas e retocar acabados cando a cimentación e a estrutura do edificio
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urbanístico están en situación case de ruína, é un xeito de adornar os problemas unha
pequena tempada, pero estes volven a aparecer de xeito case que inmediato. A situación
é tan desesperada que, cando menos parcialmente, xa se renunciou, na práctica, a acadar
unha normativa estábel e un marco de xogo regrado. Parece que non se tratou de ter
unha norma xeral a que debían ir axustándose os casos concretos; a situación é ao revés,
lexislando “ad hoc” para resolver problemas concretos, chegamos á situación de que o
problema particular trata de resolverse mediante a modificación da norma xeral. Temos
pois unha normativa urbanística que se modifica continuamente para resolver problemas
concretos de planificación, mentres que o Regulamento de Planeamento que segue a
estar en vigor é de 1978.
Se a isto engadimos que vía instrumentos de ordenación do territorio se tratan de
impulsar proxectos que deberían ter acollida na normativa e nos instrumentos
urbanísticos, queda completado un panorama desolador: a normativa e os instrumentos
urbanísticos non son capaces de ordenar e resolver os problemas urbanísticos de Galiza.
O problema do urbanismo galego é gravísimo; nun campo no que a estabilidade
normativa, a clareza das normas e a súa permanencia temporal dilatada, son
fundamentais para un correcto funcionamento, renunciouse a este marco normativo
xeral e vanse resolvendo os problemas por mecanismos extra-urbanísticos, sexa
mediante modificacións legais, sexan mediante proxectos sectoriais. Se nestes
momentos o urbanismo non está morto, cando menos está na UCI. .
Evidentemente, nun mundo tan complexo como o urbanístico, onde inciden
unha cantidade enorme de factores, as causas da actual situación son moitas e variadas;
pero o asunto é discernir cales son as fundamentais, as básicas, as estruturais, as
profundas.
As competencias que ten Galiza en materia de urbanismo e ordenación do
territorio son exclusivas; isto da un amplo marxe de manobra para elaborar normativa
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sen ataduras. Aínda así, as competencias sectoriais do Estado, os dereitos da propiedade,
e a regulación económica xeral, con grande incidencia no urbanismo, escapan ás
competencias autonómicas, e poñen limitacións a esa competencia exclusiva. De todos
xeitos, o campo de actuación é moi amplo, sobre todo dende a sentenza TC 61/97.
E con estas competencias haberá que resolver os problemas de fondo existentes,
derivados en grande parte da terríbel inadecuación da actual normativa urbanística
galega á nosa realidade. A lexislación galega é actualmente tan allea, senón mais, á nosa
realidade como podía ser a emanada do Estado Central no seu día.
En congruencia, consideramos que o Borrador de Anteproxecto de Lei do
Solo de Galiza, remitido pola Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas non constitúe un punto de partida válido. Este documento, carece dunha
análise dos problemas actuais do urbanismo, así como dos obxectivos que persegue o
cal constitúe unha limitación importante á hora de poder avaliar e calibrar con maior
exactitude a súa adecuación.
Alén desta consideración, o texto e na práctica unha versión reducida da actual
lexislación, reincidente en fundamentos fracasados, e introdúcese cambios que con
carácter xeral non aportan solucións reais aos problemas do urbanismo. De feito, estes
cambios teñen un fondo compoñente liberalizador e desregulador do solo,
singularmente grave no caso do solo rústico, que pasa a ser unha categoría residual e
desprotexe de maneira grave os solos de vocación agraria e forestal.
Como sinalaron moitas das persoas comparecentes con este texto increméntase a
inseguridade xurídica, desaparecen instrumentos útiles para o día a día dos concellos e
renunciase a establecer estándares de calidade no urbanismo.
A Xunta desiste de exercer as competencias propias da Comunidade Autónoma
e a regulamentalas. Este borrador renuncia a constituír a Lei do Solo nun verdadeiro
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código de ordenación urbanística, permitindo que sexan outras normas de carácter
sectorial as encargadas de conformar os contidos de protección de determinados solos
rústicos.
Baixo estas premisas, consideramos que é necesaria unha nova lei, porén
asentada sobre principios, obxectivos e bases ben diferentes que o Borrador de
Anteproxecto de Lei do Solo de Galiza que consideramos debe ser retirado e iniciar
unha nova redacción que teña en conta os seguintes principios e criterios.

1. PRINCIPIOS DA NOVA LEI
1.1 ADAPTADA Á REALIDADE GALEGA
As características territoriais e de asentamento da actividade humana teñen
unhas especificidades e particularidades tan diferenciadas en Galiza, que requiren un
enfoque e un tratamento moi diferentes aos que poderían ser válidos para outras zonas
do Estado Español. A rotura dos hábitos tradicionais, xunto coa importación acrítica de
normas e modos alleos levou ao actual estado de cousas no urbanismo.
As competencias en urbanismo son exclusivos da Xunta de Galiza, o que da un
marxe suficiente para redactar unha normativa que recolla en profundidade e
cabalmente a situación galega e a reconduza a camiños razoábeis. Resulta tráxico que as
normas emanadas da Xunta de Galiza en exercicio de competencias exclusivas teñan
sido, con respecto ao urbanismo, tan alleas á realidade galega como as ditadas
anteriormente polo Estado Central; hai que mudar esta situación na nova Lei,
elaborando unha normativa pensada e centrada na nosa realidade.
Na elaboración da nova Lei haberá que facer un grande esforzo para que a
complexa e diferencial situación galega teña un bo acomodo no andamiaxe
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normativo. Partindo da tradición e da situación realmente existente, mais sen facer
táboa rasa do existente cando se entenda que non foi afortunado. A visión debe ser de
futuro, fixando unhas metas de recuperación do mellor da nosa tradición urbanística e
de recondución a estes camiños das “anomalías” existentes.
Estas metas de futuro deben estar pensadas nunha dobre faceta: por un lado na
calidade urbanística e, por outro, nos novos hábitos e condicións de vida, actuais e
previsíbeis a curto e, sobre todo, medio prazo.
Sen tratar de esgotar os asuntos sobre os que hai aplicar estes criterios, poñamos
o caso dos preto de 30.000 núcleos ou asentamentos que existen en Galiza, a metade dos
do Estado. Nin todos os núcleos son iguais, nin por orixe nin pola súa situación actual
nin polas súas perspectivas de futuro. Ditar normas idénticos para núcleos de orixe
mariñeiro ou agrario, para núcleos en zonas con puxanza ou sen ela, é criar un problema
onde non debería habelo.
A xerarquización que sempre existiu, centro da parroquia-núcleos, hai que
recollela e potenciala na Lei; non se poden seguir tratando a todos os núcleos como un
magma indiferenciado, nunca o foron e menos deben selo nunha perspectiva de futuro.

1.2. RESPECTO MÁXIMO POLO PATRIMONIO EDIFICADO
En termos medio ambientais, hai que facer efectivo o principio das tres “R”:
reutilización, recuperación, reciclaxe, do noso patrimonio construído. A moda de
entregar a piqueta as edificacións que non teñan explicitamente declarado unha
protección patrimonial debe pasar a mellor vida.
Hai que parar as desfeitas que a manía uniformizadora de aliñacións,
fondos, alturas e cornixas, (tan alleas ás tradicións galegas), xunto coa voracidade do
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beneficio, teñen feito e están a facer nas nosas vilas e cidades. Esta desfeita foi, e está a
ser, moi grave, levándose por diante edificacións e zonas enteiras que formaban parte da
nosa historia e do noso patrimonio.
A Louga e as Leis anteriores, non só facían nada para impedir este fenómeno
perverso, senón que prohibían na práctica que non se unificaran as edificación e, polo
tanto, obrigaban ao derribo das existentes. Dáse o paradoxo coa Lei actual que se un
propietario quere rehabilitar unha edificación non se lle permite cando non teñan as
características de altura, fondo, etc, dos “modernos” que poden estar na súa rúa.
O principio que debe rexer a nova lei en relación ás edificacións existentes,
tanto en medio rural como, sobre todo, en medio urbano debe ser inverso ao actual.
Agora é obrigatorio derrubar todo o edificado salvo que teña unha protección
patrimonial expresa; debería estar prohibido derrubar nada salvo demostración expresa
da súa falla de interese arquitectónico e urbanístico e da imposibilidade de adecuación a
novos usos.
Este inversión de principios debe ter unhas consecuencias que lle dean
coherencia, que o convertan en operativos na práctica: os PXOMS deben ter escala
micro, non solventar zonas con normas xenéricas, as operacións de reforma interior
deben ser limitadas e evitar todo o posíbel a desaparición de patrimonio edificado, etc.
Existe unha regulación insuficiente da rexeneración urbana, sendo necesario
apostar por actuacións que recollan medidas como:
-

Acrecentar o patrimonio público de vivendas a través das cesións

obrigatorias, así como da expropiación por incumprimento das función social da
propiedade de vivendas valeira ou en estado de ruína, alí onde as necesidades de
vivenda non estean cubertas.
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-

Cómpre evitar a aparición do fenómeno da xentrificación, é dicir, a

expulsión da poboación autóctona e a substitución por sectores de maior poder
adquisitivo. A tal efecto:
o Completar a regulación do dereito ao realoxo e estendelo a todos os ocupantes
lexítimos de vivendas afectadas por operacións urbanísticas.
o Adoptar as medidas necesarias de apoio aos propietarios de vivendas cuxo
nivel de renda familiar lles impida facer fronte, con solvencia mínima, ás
eventuais cuotas derivadas da rehabilitación ou reurbanización, de modo que
podan manterse no edificio rehabilitado, pois se así non se prevé, comportaría a
perda da súa vivenda e a súa expulsión do proceso rehabilitador.
-

Mellorar a regulación da declaración de ruína, establecendo

limitacións á demolición das edificacións existentes para evitar a destrución do
patrimonio construído con fins especulativos.

1.3. MELLORA DO TERRITORIO
A nova lei debe apostar non só pola conservación do noso territorio, senón
actuar para mellorar espazos e zonas degradas. Neste sentido a nova lei:
-

Debe ter un forte contido medioambiental, condicionando os

desenvolvementos urbanísticos futuros ao respecto e protección das zonas
sensíbeis.
-

Apostar pola posta en valor do territorio; a situación de degradación

do territorio pode chegar a ser irreversíbel de seguir polo mesmo camiño.
Aproveitar as plusvalías urbanísticas para esta posta en valor de xeito
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sistemático.
-

Debe prever a mínima ocupación do territorio pola edificación,

compactando os asentamentos e respectando ao máximo as características dos
terreos que se incorporen ao proceso antrópico de urbanización.
-

Dado que en Galiza, cando menos nas zonas mais poboadas, os terreos

sen intervención humana son escasos, o tratamento e recuperación deben ser
respectuosos tanto coas características naturais como coas intervencións valiosas
herdadas.

1.4. SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA
Avanzar no camiño da simplificación administrativa e interadministrativa, así
como na estabilidade de principios de intervención urbanística para facilitar a súa
comprensión e asunción por parte dos veciños e veciñas.
Clareza nas determinacións e xestións urbanísticas que eliminen as
indeterminacións e a discrecionalidade, portas polas que se pode coar con suma
facilidade a arbitrariedade, que tan perversos efectos ten.

1.5 MARCO LEGAL RADICALMENTE NOVO
Afrontar o proceso a fondo; a actual situación normativa, orixe de grande parte
dos males, necesita unha revisión en profundidade, un grande cambio conceptual e
unhas normas claras, simples e adaptadas a realidade territorial e social galega.
Non está a situación para mais parches ou modificacións ou reelaboracións parciais. Hai
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que afrontar unha revisión radical, a fondo, e sacar as conclusións e preceptos que
acaden os obxectivos anteriores.

OTROS CRITERIOS A INCORPORAR
2.1 A OCUPACIÓN DO TERRITORIO
As posibilidades de ocupación, degradación e antropización do territorio
debe ser as mínimas imprescindíbeis para satisfacer ás necesidades sociais, tendo
en conta as dinámicas existentes intrínsecas aos sectores implicados. Ese mínimo
imprescindíbel non debe fixarse por criterios teóricos, abstractos e irreais, senón pola
realidade existente e a prospección de futuro.
Debe preverse unha densidade de edificación e de ocupación medio alto como
único xeito de evitar o exceso de ocupación inxustificada. Para a edificación residencial,
densidades entre 0'7 e 1'6 m2/m2 parecerían razoábeis; menores edificabilidades ocupan
territorio sen ningunha contra- prestación salvo moita finca privado-residencial e,
maiores a 1'6 redundarían nunha saturación urbana de difícil manexo nos seus
parámetros de calidade urbana, sendo as propostas, edificabilidades que permiten unha
axeitada concentración e, polo tanto, a prestación de servizos de calidade e con boa
escala de proximidade.
Por outro lado, hai que respectar moito o principio de proporcionalidade en
todos os aspectos; a maiores cargas, maiores edificabilidades. Non ten sentido a
situación actual no que un Urbanizábel ou un Urbano non Consolidado pode ter unhas
cargas enormes e, sen embargo, unhas edificabilidades moito menores que as existentes
nun Núcleo Rural contiguo na que non existen practicamente cargas.
Aínda que non entra de cheo neste capítulo, as edificabilidades potenciais deben
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estar moi ben analizadas e tender a desaparición da figura da “edificabilidade cativa”,
tan querida, cando non esixida, polos propietarios de terreos. As condicións e obrigas
derivadas da asociación de edificabilidade a un terreo deben ser suficientes como para
acadar dous efectos: disuadir da solicitude de ter edificabilidade senón se necesita nin se
pretender executar nun prazo razoábel, e, por outro lado, mobilizar os soares cara a súa
edificación efectiva. De todos xeitos, mentres este fin non se acada, e non parecen
existir mecanismos realistas na actual lexislación básica para facelo, hai que ter en conta
a realidade e dimensionar os crecementos potenciais tendo en conta esta realidade
existente, e persistente. Un índice de rozamento de 2 parecería axeitado.
Conclusións:
-

a nova Lei debe contemplar como criterio a menor ocupación

posíbel do territorio pero con criterios realistas, así como a preservación de
terreos de alto valor ecolóxico.
-

Deberíase chegar a un consenso sobre que parte do territorio debe

quedar excluída da transformación urbanística, dado que non é positiva nin económica, nin social, nin ambientalmente- a ocupación masiva do
territorio.
-

Na asignación de edificabilidades debería terse moi en conta a

proporcionalidade entre cargas asociadas á edificabilidade e determinar, na
medida do posíbel, limitacións aos dereitos supostamente adquiridos e a
retención de edificabilidades.

2.2 PARTICIPACIÓN PÚBLICA NAS PLUSVALÍAS
Este é un aspecto sobre o que recae a sensación de estar permanentemente en
entredito, cuestionada. Hai que darlle unha solución clara e, a poder ser, definitiva; non
pode ser que sempre se pense que hai que aproveitala para a última necesidade que se
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poña como interesante sobre o tapete. Que se o beneficiario é o concello, que se é a
administración actuante, que se o seu destino debe ser nova vivenda protexida, ou a
financiación dos concellos, ou destinos taxados, ou elemento para corrixir a inflación da
vivenda, etc, sempre bailando e na indefinición, soportando mecanismos tan particulares
como o Rexistro do Patrimonio Municipal do Solo e co Consello de Contas advertindo e
amoestando permanentemente sobre unha dirección e mais a contraria.
Os principios de claridade deben rexer esta participación pública nas plusvalías;
para isto entendemos que podería haber dúas solucións, aínda que, en principio,
optamos pola segunda:
-

O seu destino pasaría a ser, de xeito universal e irrestrito, a financiación

de obras e actuacións da administración actuante mediante a enaxenación polos
mesmos medios que calquera outro ben, ou, excepcionalmente, cando non exista
esta posibilidade, a monetarización mediante taxación oficial realizada polo
Xurado de Expropiacións de Galiza.
-

Ou, directamente, substituír a porcentaxe de aproveitamento tipo non

susceptíbel de apropiación por obrigas de melloras das dotacións públicas que se
lle asignan no planeamento ao polígono ou ámbito como participación pública
nas plusvalías. Neste caso sería necesario un mecanismo de exercicio do
instituto da expropiación áxil para non prexudicar aos xerentes do polígono. Os
mecanismos serán os que se fixen no planeamento, pero podería ser a adscrición
(ou mecanismo similar) da actuación dentro do ámbito.
Conclusión: a nova Lei debe clarificar definitivamente a participación
pública nas plusvalías; o mecanismo que parece mais axeitado é a inclusión dentro
dos polígonos de actuacións de dotación que melloren a calidade de vida en todo o
concello. Haberá que dotar instrumentos para que non atrasen indefinidamente a
execución xurídica dos polígonos.
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2.3 CLASIFICACIÓN DO SOLO
Especial atención debe ter na nova lexislación o tratamento do solo rústico
fundamentalmente en relación a aqueles valores que deben ser preservados de forma
singular. Neste sentido e atendendo a un dos problemas territoriais máis graves que ten
Galiza que é o progresivo abandono de partes cada vez máis amplas e a perda do seu
valor produtivo, consideramos que debe ser especialmente coidadosa na regulación dos
solos rústicos de especial protección agropecuaria e forestal. Consideramos que os
criterios que deben presidir a súa regulación deben ser os seguintes:


Frear a progresiva perda de superficie agraria útil evitando a

incorporación de terras con esta aptitude a outros usos: forestal, residencial,
mineiro, etc.


Eliminar as trabas que viñan existindo en lexislacións anteriores en

relación con operacións necesarias para o seu aproveitamento agrogandeiro.


Eliminar restricións ás actividades relacionadas directamente coa

actividade agraria e coas de primeira transformación, almacenamento e envasado
de produtos derivados desta.


Eliminar as medidas que provoquen un encarecemento do solo agrario e

permitan a utilización das vivendas vinculadas como tapadeira para outro tipo de
uso, substituíndo este termo polo de vivenda integrada na explotación.


Eliminación de cargas burocráticas, como autorización autonómica para

actuacións neste solo.


Asegurar a protección e conservación de do solo de alto valor agrícola e

gandeiro. Galiza debe ser capaz de asegurar a nosa capacidade para producir
alimentos e dotármonos de instrumentos que nos permitan asegurar a
conservación do noso solo fértil.
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En relación aos núcleos rurais, hai que resolver as tensións existentes entre, por
un lado, a súa existencia tradicional, o abandono da actividade primaria que foi, pero
maioritariamente xa non é, a razón da súa orixe e existencia, e a aspiración a
converterse, en moitas zonas, en residencia urbana; dende logo, as urbanizacións
disfrazadas de edificación en núcleo rural hai que coutalas, así como evitar a
aparición de novos asentamentos.
Consideramos que a lei debera prever un tratamento diferenciado para aqueles
núcleos tradicionais que abandonaron como base económica principal a actividade
agraria, como os situados en concellos e zonas periurbanas, destinados a 2ªs residencias,
etc., aos que se lle podería dar un tratamento asimilábel ao solo urbano ou urbanizábel.
A normativa estatal e a tradición urbanística acollen moi mal novidades
lexislativas como a de “núcleo rural”; non hai mais que ver as dificultades que hai con
Costas e Fomento en relacións aos NR así como os tremendos vaivéns lexislativos
galegos en relación aos núcleos rurais, para darse conta de que é unha realidade moi mal
asumida, cando menos dende o punto de vista normativo.
Habería que contemplar a dimensión parroquial, en xeral como ámbito de
planeamento, e, en particular, para declarar asentamentos ou núcleos de centralidade
parroquial (de unha ou varias parroquias) que sirvan para a dotación de servizos a un
grupo de núcleos rurais con réxime urbano. A xerarquización dos núcleos hai que
afrontala de xeito planificado, evitando a súa extensión por fenómenos de proximidade
urbana ou de infraestruturas, ou sexa, evitar o crecemento arredor das estradas das
proximidades das vilas e cidades, rompendo así a estrutura tradicional de asentamentos.
O planeamento deberá atender á división parroquial como eido territorial de
referencia para a ordenación do solo de núcleo e as súas expansións e para facilitar a
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accesibilidade da poboación do rural aos servizos e ás dotacións e verificar o
cumprimento dos índices de sostibilidade e limitacións de intensidade estandarizados
que se establezan, debendo cumprir as reservas de solo para dotacións públicas e demais
determinacións que se consideren, computando, a tales efectos, os equipamentos de
titularidade comunal. Esta planificación dos núcleos hai que afrontala evitando a súa
extensión por fenómenos de proximidade urbana ou de infraestruturas, ou sexa, evitar o
crecemento arredor das estradas das proximidades das vilas e cidades, rompendo así a
estrutura tradicional de asentamentos.
Por último, a tipoloxía das edificacións nos asentamentos xurdidos como
núcleos debería tentar manterse dentro de parámetros tradicionais. A perda das
súas características en grande parte das edificacións non debería ser motivo para non
tentar recuperar a tipoloxía tradicional ou asimilábel; como en outros ámbitos os
esforzos se centran en recuperar territorio degradado, nos núcleos deberían centrarse en
recuperar este sinal de identidade. O feito de darlle o réxime xurídico de Solo Urbano
non debería ser obstáculo para este fin.
En canto ao Solo Urbano, hai que tentar resolver as tensións entre o
recoñecemento de “dereitos adquiridos” e o seu mal uso que se fixo historicamente,
e as figuras de Solo Urbano Non Consolidado que ten uns problemas de xestión e
de cargas que o fan inmanexábel para o propietario individual. Esta tensión
resólvese nas cidades pola presión urbanística existente e pola xestión dos promotores;
sen embargo, nas vilas pequenas, e no seu equivalente nos núcleos rurais,
convertéronse, mellor dito, foron sempre, unha figura dis-funcional. O problema é moi
de fondo e a súa solución non é doada, pois entra en xogo a estrutura da propiedade, os
dereitos da propiedade, a participación pública nas plusvalías, a dotación de servizos e
equipamentos, etc.
En relación ao Solo Urbanizábel, a realidade das cidades e vilas galegas fan
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case que imposíbel facer unha delimitación realista e axustada aos feitos entre o Solo
Urbano Non Consolidado e o Urbanizábel. As continuas variacións no seu réxime son
un reflexo desta situación de fondo.
Aínda que a elaboración dunhas categorías de solo adaptadas á Galiza, así
como o seu réxime xurídico, poden chocar coas limitación e rixideces impostas pola
normativa básica estatal, a nova Lei debería avanzar todo o posíbel nesta dirección,
superando as limitacións da Louga, terribelmente inadaptada e disfuncional na realidade
galega.
En base á potenciar de xeito real a función social do urbanismo consideramos
que deben establecerse:
-

uns mínimos de reserva de solos destinados a vivenda de promoción

pública.
-

mínimos de reservas para sistemas xerais para zonas verdes ou espazos

libres, así como para equipamentos sociais. Estes parámetros son claves para
establecer uns mínimos de calidade urbana.
-

unha regulación que permita aos concellos apostaren por modelos de

crecemento e mobilidade alternativos. Superar a visión de concepcións vellas e
caducas das cidades como depósitos de vehículos.

Conclusións:
-

A nova Lei debería recoller a realidade galega, adaptarse a ela e

tratar de marcar unhas normas aplicábeis e dirixidas a unha mellora futura
da situación.
-

Debería potenciar os núcleos de centralidade parroquial, adaptarse

a estrutura da propiedade galega e dar unhas definicións e criterios dos
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diferentes tipos de solo que sexan operativos e funcionais e non seguir unhas
determinacións teóricas que, por moi correctas que poidan parecer,
amosáronse pouco válidas para a realidade galega.
-

Frear os procesos de desregulación ou liberalización do solo que

tiveron e teñen nefastas consecuencias.

3. COMPETENCIAS E RELACIÓNS INTERADMINISTRATIVAS
3.1 SOBRE AS COMPETENCIAS
Cando se están a cumprir 30 anos do Estatuto de Galiza, seguen sen clarificarse
de xeito mais ou menos operativo e definitivo a distribución competencial operativa
entre a CC.AA. e os concellos.
Para poder funcionar con eficacia, estabilidade e normalidade, resulta
fundamental que cada Administración teña ben claras as súas competencias. O que non
vale é ter unha competencia e exercela ou non segundo pareza que convén ou non, unha
tempada si e outra non.
Conclusión: A nova Lei ten que definir claramente o reparto competencial
entre Xunta e Concello, e con vocación de permanencia e estabilidade temporal,
cando menos para décadas.

3.2 O EXERCICIO DAS COMPETENCIAS
Que existe unha xerarquización clara entre as Administracións, cando menos no
tocante ao urbanismo, é un feito claro. Si queremos pór algo de cordura no mundo do
urbanismo e nas relación entre Xunta e Concellos, a Xunta, a que está en posición
dominante, ten que dar o paso de exercer as súas competencias de xeito claro, concreto,
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definido, transparente e positivo; si ten as competencias en fixar os límites de
crecemento dun concello, que as exerza e que fixe os números de xeito claro e público.
A forma na que exerza a Xunta as súas competencias de xeito público poden
adoptar varias formas; a mellor sería un Plan Territorial Integrado dunha área urbana ou
comarca no que fixase os parámetros, as definicións e as delimitacións relativas a todos
aqueles asuntos que son competencia da Xunta. Caso de non ser por esta vía, ben
porque aínda non esta elaborado o PTI, ben porque lle faltan algunhas determinacións
relevantes, o que si debe é reflectirse un mecanismo claro e definido; algo así como un
Documento Urbanístico Autonómico, público e con eficacia administrativa, onde a
Xunta defina e fixe con gran nivel de concreción todo o que sexa da súa competencia.
Conclusión: Na nova Lei debe quedar moi claro que nas competencias que
teña a Xunta e que exerza a Xunta, este exercicio debe facerse mediante
determinacións e instrumentos claros e públicos, facendo desaparecer a imposición
de criterios non públicos aos concellos respectivos.

3.3 ESGOTAMENTO DO ACTUAL SISTEMA DE PXOM's.
O actual sistema de Plans Xerais de Ordenación Municipal está claramente
esgotado; o proceso levado até hai un tempo de incremento continuo de determinacións
que era obrigado incluír nun PXOM, levou a un punto de tal sobrecarga que os fixo moi
dificilmente operativos. Compárese a extensión das Directrices de Ordenación do
Territorio de toda Galiza e do Plan de Ordenación do Litoral de todos os concellos
costeiros de Galiza, coa extensión desmesurada que se lle esixe a un PXOM (centos de
páxinas fronte a miles), debido a todos os estudos e determinacións que se teñen que
incorporar por obriga legal.
Pero si a sobrecarga de determinacións feriron de morte ao modelo de PXOM's,
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a sentenza definitiva chegoulle polo exercicio, absolutamente lóxico na dinámica das
Administracións, das competencias que ten a Xunta e, parcialmente, o Estado. É difícil
dar porcentaxes exactas, pero sobre os extensos e prolixos contidos dun PXOM, as
competencias reais do concello que quedan plasmadas nun PXOM non superan o 10%
do total.
Non é funcional que sexa o Concello o que faga fronte a un instrumento do que
se lle escapan arredor do 90% das competencias para redáctalo. Se a Xunta fixa o
modelo de ordenación territorial, as marxes de crecemento dos núcleos urbanos e rurais,
a amplitude e delimitación do solos que merecen especial protección, o que é urbano e o
que non pode selo, a posibilidade ou imposibilidade de Solos Urbanizábeis, ou sexa,
ordena urbanisticamente o 90% do territorio do Concello, o lóxico é buscar un modelo
alternativo, mais funcional e mellor adaptado ao reparto competencial realmente
existente e exercido por cada unha das Administracións.
Conclusión: A nova Lei debe deixar explicitado que a Xunta debe exercer
as súas competencias a través dos Instrumentos que existen para este fin. Os
actuais PXOM's teñen que variar radicalmente de carácter, e inclusive de
denominación (Plan de Ordenación Municipal, Programa Urbanístico Municipal,
Instrumento Urbanístico Municipal, poderían valer) e quedar circunscritos a
ordenar única e exclusivamente as determinacións que sexan competencia
municipal dentro do marco público e claro das determinacións que a Xunta teña
fixado nos ámbitos que son competencia súa.

3.4 PROPOSTA
A nova lei debe reflectir unha nova arquitectura competencial e un novo xeito de
exercer cada Administración as súas competencias. En aplicación deste principio que é
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o único existente no ordenamento xurídico-administrativo, e que, a maiores, en xeral
está funcionando bastante ben, proponse a seguinte solución para incorporar na Lei.
A Xunta exerce de xeito explícito as súas competencias mediante os
instrumentos que se consideren oportunos e darlle aos Concellos, e veciñanza
afectada un prazo para alegacións, pero as exposicións públicas, a resolución de
alegacións e recursos e as aprobacións dos instrumentos corresponden á Xunta sen
que ningunha outra administración poida exercer controis de legalidade nin
tutelas (salvo invasión de competencias que deben quedar moi claras e definidas).
Se queremos un mínimo de simetría e respecto polas competencias dos Concellos,
está debe ser tamén a vía para a aprobación dos instrumentos urbanísticos dos
Concellos.

3.5. CONCLUSIÓNS SOBRE COMPETENCIAS
-

Definición clara e exhaustiva das competencias da Xunta e dos

Concellos en urbanismo.
-

Evitar, sempre que sexa posíbel, as competencias compartidas que,

na práctica, sempre pasan a a ser competencias tuteladas.
-

Exercicio das competencias de cada Administración polo mesmo

procedemento administrativo e con normas e prazos equivalentes.
causas

Os

mecanismo de suspensión de planeamento deber ser sobre

restrinxidas a motivos taxados e sobre incumprimentos das

determinacións de normas e instrumentos autonómicos definidas e
concretas.
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-

Os novos e profundamente reconvertidos Plans de Ordenación

Municipais (ou como se denominen) deben recoller só determinacións que
correspondan a competencias municipais e respectar as determinacións que
de xeito claro, determinado e concreto teña definido a Xunta no
correspondente instrumento de ordenación no que exerza as súas
competencias.

4. INFORMACIÓN E PARTICIPACIÓN PÚBLICA NA DEFINICIÓN E
PLANIFICACIÓN URBANA.
-

Regular os mecanismos de participación cidadán orientados a

acadar o maior consenso posible para as operacións de rexeneración e
renovación urbanas. A participación cidadán e o protagonismo da
veciñanza constitúen un factor fundamental para o éxito do proceso.
-

Establecer garantías de maior transparencia na xestión urbanística

e garantir acceso de calquera cidadán á información relación co urbanismo.

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2014

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz s. do G.P. do BNG
Tereixa Paz Franco
Deputada do G.P. do BNG
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