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CAPÍTULO III. Normas Urbanísticas para o desenvolvemento do planeamento subordinado 
 
Sección 1ª. Normas Urbanísticas para o desenvolvemento do solo urbanizable 

delimitado. 
 
Art. 58.  Sectores de solo urbanizable delimitados 
 
1. No Solo Urbanizable delimitado do Plan Xeral establécense 18 sectores de planeamento 

cos parámetros e usos que a continuación se especifican: 
 

Código Nome Edificabilidade Bruta 
máxima 
m2/m2 

Densidade 
Residencial máxima 

Viv/Ha 

Uso Xeral 

SUD 1 Mallou 1,00 100 Residencial-Terciario 

SUD 2 Cancelas -A Muíña 0,65 60 Residencial 

SUD 3 Amio Norte 0,85 80 Residencial-Terciario 

SUD 4 A Pulleira 0,88 75 Residencial-Terciario 

SUD 5 Amio Sur 0,50 - Terciario 

SUD 6 Mulas de Abaixo- Meixonfrío 0,45 28 Residencial 

SUD 7 Vite de Arriba 0,40 33 Residencial 

SUD 8 Torrente 0,40 33 Residencial 

SUD 9-10 Estrada de Vigo-Chouchiños 0,45 33 Residencial-Terciario 

SUD 11 Muíño de Vidán 0,40 28 Residencial-Terciario 

SUD 12 Santas Mariñas- Sar 0,45 35 Residencial 

SUD 13 Sar- Monte Gaias 0,45 35 Residencial 

SUD 14 Monte do Seixo 0,40 33 Residencial 

SUD 15 Castiñeiriño 0,40 33 Residencial 

SUD 16 Agra dos Campos-Aríns 0,40 33 Residencial 

SUD 17 Monte do Gozo- Aríns 0,35 28 Residencial 

SUD 18 Caneiros-Boisaca 0,55  Industrial-Terciario 

SUD 19 Costa Vella II 0,55  Industrial-Terciario 

 
 
2. Os usos xerais do cadro anterior indican a caracterización xeral dos sectores. 

 
 Os usos globais establécense para cada sector nos artigos seguintes. 

 
 A regulación pormenorizada dos usos correspóndelle ó Plan Parcial de desenvolvemento 
 de acordo coas compatibilidades establecidas nas Normas Xerais de Uso do Plan Xeral. 
 A tipoloxía da edificación nos sectores de uso residencial será a de edificación colectiva 
 en cuarteirón pechado, en bloque laminar ou en bloque illado e, de se-lo caso, a de 
 vivenda unifamiliar. 
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3. As reservas dotacionais e os trazados e características das redes de comunicación e de 
 servicios determinaranse de acordo co establecido nos artigos 63 a 65 LOUG, así como 
 cos estándares de calidade de vida e cohesión social establecidos no seu artigo 47.  
 
4. O esquema viario proposto en planos de ordenación constitúe a estructura básica de 
 cada un dos sectores e garante a coherencia final das distintas actuacións. O seu 
 trazado pode ser obxecto de reconsideración polos respectivos plans parciais garantindo 
 sempre a integración no resto do tecido e o respecto ás conexións co solo urbano e co 
 resto do solo urbanizable. Non obstante haberá de respectarse, salvo reaxustes 
 xustificados,  o  esquema  viario  que  teña  a consideración  de  sistema xeral. 
 
 De igual modo entenderanse como indicativas, agás condición especial nas 
 determinacións específicas de cada área, as reservas de dotacións de sistema local 
 previstos en planos de ordenación, podéndose reaxustar nos correspondentes plans 
 parciais. 
 
5. Para os efectos da súa xestión urbanística os sectores de solo urbanizable delimitado e 

os sistemas xerais a eles adscritos agréganse nas seguintes áreas de reparto. 
 
 Procede incorporar á descrición de cada área de reparto o valor do seu aproveitamento 
 tipo. 
 
 ÁREA DE REPARTO 1: 
 
  - Sectores. 
   . SUD-1 Mallou. 
   . SUD-2 Cancelas-A Muíña. 
   . SUD-3 Amio Norte. 
   . SUD-4 A Pulleira. 
   . SUD-5 Amio Sur. 
 
  - Sistemas Xerais Adscritos. 

. EU-2 Ampliación Campus Sur. 33.712 m2

. EU-11 Parque Deportivo Universitario de Poza de Bar. 54.718 m2

. - Viario de Sistema Xeral. 6.862 m2

. PU-16 Parque Urbano do Norte. 86.721 m2

. C-1 Ampliación Cemiterio Boisaca. 34.800 m2

   
  - Aproveitamento tipo: 0,5768 m2 de uso característico / m2 de solo 
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 ÁREA DE REPARTO 2: 
 
  - Sectores. 
   . SUD-6 Mulas de Abaixo-Meixonfrío. 
   . SUD-7 Vite de Arriba. 
  
  - Sistemas Xerais Adscritos. 

. ZV-2 Zona verde do Mirador do Cruceiro de Coruña. 5.552 m2

. ZD-2 Parque Deportivo San Lázaro. 3.700 m2

   
  - Aproveitamento tipo: 0,4586 m2 de uso característico / m2 de solo. 
 
 ÁREA DE REPARTO 3: 
 
  - Sectores. 
   . SUD-8 Torrente. 
   . SUD-9-10 Estrada de Vigo-Chouchiños. 
   . SUD-11 Muíño de Vidán. 
  
  - Sistemas Xerais Adscritos. 

. PU-12 Parque Lineal de Volta do Castro. 5.630 m2

. ZD-2 Parque Deportivo San Lázaro. 5.880 m2

. PU-9 Parque Urbano Eugenio Granell. 3.874 m2

   
  - Aproveitamento tipo: 0,4721 m2 de uso característico / m2 de solo 
 
 ÁREA DE REPARTO 4: 
 
  - Sectores. 
   . SUD-12 Santas Mariñas-Sar. 
   . SUD-13 Sar-Monte Gaiás. 
   . SUD-14 Monte do Seixo. 
   . SUD-15 Castiñeiriño. 
  
  - Sistemas Xerais Adscritos. 

. ZD-5 Parque Deportivo de Cornes. 10.322 m2

. PU-9 Ampliación do Parque Urbano Eugenio Granell. 652 m2

   
  - Aproveitamento tipo: 0,4672m2 de uso característico / m2 de solo 
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 ÁREA DE REPARTO 5: 
 
  - Sectores. 
   . SUD-16 Agra dos Campos-Aríns. 
   . SUD-17 Monte do Gozo-Aríns. 
   
  - Sistemas Xerais Adscritos. 

. ZD-2 Parque Deportivo San Lázaro. 31.208 m2

   
  - Aproveitamento tipo: 0,4290 m2 de uso característico / m2 de solo. 

 
ÁREA DE REPARTO 6: 

 
  - Sectores. 
   . SUD-18 Caneiros-Boisaca. 
   . SUD-19 Costa Vella II. 
   
  - Aproveitamento tipo: 0,5500 m2 de uso característico / m2 de solo 
 
6. Tanto as obras de urbanización necesarias para que as parcelas reúnan os requisitos de 

solar, como os volumes de edificación que neles se realicen evitarán producir un impacto 
ambiental e paisaxístico negativos. Para tal efecto, os planeamentos que desenvolvan 
cada un dos sectores estarán ó disposto no Estudio de Sostibilidade do Plan Xeral en 
canto ás medida da integración  paisaxística e ambiental.  

 
7. Así mesmo terán a condición de solo urbanizable delimitado os sectores que con 

planeamento de desenvolvemento aprobado e en execución, ós que o Plan Xeral remite 
nas condicións establecidas nas Disposicións Transitorias desta Normativa e que se 
relacionan a continuación. 

 
CÓDIGO NOME DATA 

APROBACIÓN 
TIPO APROBACIÓN 

 Modificación e Adaptación Plan Parcial Fontiñas. Pol. 4, 5 e 6-7 25.06.99 Aprobación Definitiva 
SUP-1 Plan Parcial Romero Donallo 28.09.06 Aprobación Definitiva 
SUP-2 Plan Parcial Cornes 27.04.97 Aprobación Definitiva 
SUP-3 Plan Parcial Ponte Pedriña I 27.07.97 Aprobación Definitiva 
SUP-5 Plan Parcial Choupana 27.06.97 Aprobación Definitiva 
SUP-6 Plan Parcial Santa Marta 29.03.01 Aprobación Definitiva 
SUP-7 Plan Parcial Ponte Pedriña II 30.06.03 Aprobación Definitiva 
SUNP-1 Plan Parcial Meixonfrío 30.06.03 Aprobación Definitiva 
SUNP-2 Plan Parcial Salgueiriños 03.07.98 Aprobación Definitiva 
SUNP-3 Plan Parcial Cancelas-Mallou 03.07.98 Aprobación Definitiva 
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CÓDIGO NOME DATA 
APROBACIÓN 

TIPO APROBACIÓN 

SUNP-4 Plan de Sectorización Cancelas. 31.03.05 Aprobación Definitiva 
SUNP-5 Plan de Sectorización A Muíña. 19.05.06 Aprobación Definitiva 
SUNP-6 Plan Parcial San Lázaro 26.09.97 Aprobación Definitiva 
SUNP-7 Plan Parcial O Avío  03.07.98 Aprobación Definitiva 
SUNP-8 Plan de Sectorización de Sarela 09.02.04 Aprobación Inicial 
SUNP-9 Plan Parcial de Belvís 03.07.98 Aprobación Definitiva 
SUNP-10 Plan Parcial da Rúa das Arrepentidas 28.12.00 Aprobación Definitiva 
SUNP-11 Plan de Sectorización de Cstiñeiriño 26.01.06 Aprobación Definitiva 
SUNP-12 Plan de Sectorización de Lamas de Abade 26.01.06 Aprobación Definitiva 
SUNP-13 Plan Parcial da Estrada 03.07.98 Aprobación Definitiva 
SUNP-14 Plan de Sectorización de Traspaxonal 30.03.06 Aprobación Definitiva 
SUNP-15 Plan Parcial de Ponte Pereda-Conxo 03.07.98 Aprobación Definitiva 
SUNP-16 Plan Parcial de Volta do Castro  03.07.98 Aprobación Definitiva 
SUNP-20 Plan Parcial de Amañecida 30.06.03 Aprobación Definitiva 
SUNP-22 Plan Parcial de Castro de Abaixo 30.06.03 Aprobación Definitiva 
SUNP-25 Plan de Sectorización Roxos-Quintáns 19.05.06 Aprobación Definitiva 
SUNP-26 Plan de Sectorización Munín 11.04.06 Aprobación Provisional 
SUNP-27 Plan Parcial de Piñeiro 30.01.98 Aprobación Definitiva 
SUNP-31 Plan Parcial San Marcos Polígono 1. 28.11.02 Aprobación Definitiva 
SUNP-32.1 Plan de Sectorización Monte Medorra -Bando 15.05.06 Aprobación Provisional 
SUNP-34 Plan Parcial de Boisaca 29.07.99 Aprobación Definitiva 
SUNP-37 
1º SECTOR 

Plan Parcial de Costa Vella 27.07.00 Aprobación Definitiva 

SUNP-37 
3º SECTOR 

Plan de Sectorización de Costa Vella 15.11.06 Aprobación Definitiva 

SUNP-38 Plan de Sectorización de Formarís 15.11.06 Aprobación Definitiva 
SUD-FE Modificación Plan Xeral e PE-1 Monte Pío-Finca do Espiño 

(ordenación detallada) 
25.11.04 Aprobación Definitiva 

 
 
 Para os efectos da súa xestión urbanística, cada un dos Plans Parciais ou de 

Sectorización constituirán unha área de reparto independente sendo o seu 
aproveitamento tipo o previsto nos mencionados plans de desenvolvemento.  

 
 Establécese para estes sectores o carácter preferente na execución do Plan. 

 
8. O desenvolvemento de cada sector de solo urbanizable deberá garantir  tanto o 

abastecemento de auga potable como a depuración de augas residuais, así como a 
inexistencia de riscos de inundación mediante informe favorable de Augas de Galicia ou 
organismo competente. Igualmente deberán ter en conta as capacidades dos sistemas e 
infraestruturas para a xestión de residuos sólidos urbanos procurando evitar os vertidos 
e os impactos no medio. 
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Art. 59. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-1 MALLOU 
 
Implántase entre a Avenida de Asturias e as ladeiras de Mallou e Cancelas, como unha das 
áreas de expansión que conforman o Ensanche de Amio. A súa superficie bruta é de 34,84 
Ha. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 1,00 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 100 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso é o residencial denso co 75% da vivenda en réxime de protección en solo de 

promoción pública e usos comerciais e complementarios en planta baixa ocupando ata o 
10% da edificabilidade. 

 
 Destinarase a uso comercial e servicios en edificio exclusivo ata o 10% da 

edificabilidade. 
 
 Estructúrase nun potente eixe de actividades urbanas e un nó central, a partir dos cales 

se desenvolve un tecido residencial en continuidade co desenvolvemento urbano de 
Mallou e Meixonfrío e cunha relación directa con Cancelas e Fontiñas.  

 
4. Como medidas de prevención e para e integración ambiental e paisaxística, establécese 

a preservación do regato do Porto do Medio. As dotacións de zonas verdes e 
equipamentos extensivos localizarase no contorno do Regato de Porto do Medio,  de  
modo  que  se  logre  un  Parque  Fluvial  continuo  entre  este ámbito, o  SUD-2 
Cancelas-A Muíña e  o SUD-5 Amio Sur. Igualmente garantirase a prolongación da zona 
verde ata o parque do SUD-4 A Pulleira. A tal efecto o sistema xeral nel delimitado (PU-
15) será complementado coa localización preferente de parte das dotacións de verdes 
de sistema local. Esta peza de urbanizable ordenará e urbanizará os bordos de contacto 
coa Avenida de Asturias dotándoos cun carácter urbano. Establecerase un Parque 
Urbano no Outeiro das Cancelas. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

indicación neste artigo. 
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5. A altura da edificación non deberá supera-la de 7 plantas, incluída a baixa, permitíndose 
adoptar volumetricamente solucións de maior altura en función de criterios de 
composición urbana. 

 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
7. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó interior do ámbito: 36.720 m2 a localizar preferentemente nas áreas recollidas nos 

planos de ordenación, de xeito que se complete o gran parque, e se preserve o Monte 
de Pena María (PU-15) do ensanche norte; 11.000 m2 para dotacións a localizar no 
IA-8 Administrativo de Meixonfrío. 

 
 - Ó exterior do ámbito: 11.780 m2 no Parque do Outeiro de Cancelas (PU-16);  54.718 

m2 no  Parque  Universitario  de  Poza  de  Bar  (EU-11);  33.712 m2  no  Campus  Sur 
(EU-2). 

 
 - Ó exterior do ámbito: 6.862 m2 do viario Cancelas-Camiño de Porto do Medio. 
 
 - Viario no interior do ámbito: treito do Eixe Boisaca-Cancelas-Fontiñas; treito do Eixe 

Mallou-A Corveira; ampliación da Avenida de Asturias. 
 
  O sector cederá o solo necesario para ó viario descrito e farase cargo da súa 

execución. 
 
 - Actuacións nas redes de saneamento e abastecemento: execución de parte do 

Colector de A Pulleira; execución de parte do colector As Cancelas-Fontiñas; 
execución de parte da Arteria Norte; execución de parte do Anel As Cancelas-A 
Pulleira; execución de parte do Anel Mallou-Amio. 
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Art. 60. Determinacións para o desenvolvemento do SUD-2 CANCELAS-A MUÍÑA 
 
Esta área de expansión está condicionada polos tecidos urbanos que o limitan polo sur e 
leste, A Muíña e Amio, e polo regato de Porto do Medio. A súa superficie bruta é de 31,50 
Ha. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,65 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 60 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso é o residencial de media densidade co 50% da vivenda en réxime de 

protección oficial e o 35% de vivenda unifamiliar, con usos comerciais e 
complementarios en planta baixa ocupando ata o 20% da edificabilidade destinada a 
vivenda colectiva.  

 
4. Como medida de prevención, e para a integración ambiental e paisaxística e de respecto 

o río de Porto do Medio, localízanse parte das dotacións de zonas verdes e 
equipamentos extensivos de sistema local no seu contorno de modo que se logre un 
parque fluvial continuo prolongado en dirección norte-sudeste. A tal efecto as dotacións 
de zonas verdes de sistema local serán como mínimo do 20% do ámbito. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
5. A altura da edificación non deberá supera-la de 5 plantas, incluída a baixa, permitíndose 

adoptar solucións puntuais de maior altura en función de criterios de composición 
urbana. 

 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
7. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó interior do ámbito: 29.342 m2 a localizar preferentemente no Parque do Outeiro de 

Cancelas (PU-16). 
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 - Ó exterior do ámbito: 15.647 m2 no Parque do Outeiro de Cancelas (PU-16); 22.800 
m2 no cemiterio de Boisaca (C-1). 

 
 - Viario no interior do ámbito: treito do Eixe Feiral de Amio-San Lázaro-Fontiñas. 
 

O sector  cederá o solo necesario para o viario descrito e farase cargo da súa 
execución. 

 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución de parte do 

Colector de A Pulleira; execución do colector Cancelas-A Muíña; execución de parte 
do Anel Fontiñas-A Pulleira; execución de parte do Anel Porto do Medio-Ponte San 
Lázaro. 

 
8. Para os efectos de conexión exterior o sector executará o seu cargo o treito do Eixe 

Feiral de Amio-San Lázaro-Fontiñas localizado en contigüidade co seu ámbito e que se 
desenvolve en solo dispoñible. 
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Art. 61. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-3 AMIO NORTE 
 
Sitúase sobre o núcleo de Amio, ofrecendo as súas fachadas ó Periférico e á Autovía de 
Lavacolla. A súa superficie bruta é de 30,73 Ha. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,85 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 80 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso é o residencial denso co 75% do uso vivenda en réxime de protección en solo 

de promoción pública, con usos comerciais e complementarios en planta baixa ocupando 
ata o 15% da edificabilidade. 

 
 Destinarase a uso comercial e servicios en edificio exclusivo ata o 10% da 

edificabilidade.  
 
4. Estructúrase no eixe que percorre transversalmente o Ensanche de Amio, participando 

do punto de cruce cun dos eixes en dirección norte-sur.  
 
 Como medidas de prevención e para a integración ambiental, paisaxística e patrimonial, 

establécese a preservación do Castro de Picou situado no ámbito, de acordo coas 
normas de Protección Arqueolóxica do presente Plan Xeral.  A tal efecto o sistema xeral 
nel delimitado, Parque do Castro de Picou (PU-17), será complementado coa 
localización preferente de parte da dotación de zonas verdes de sistema local, que terán 
unhas contías mínimas do 20% da superficie ordenada, e alomenos comprenderá a 
totalidade do ámbito da zona de respecto especial indicada en planos de ordenación. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

indicación neste artigo. 
 
5. A altura da edificación non deberá supera-la de 7 plantas, incluída a baixa, permitíndose 

adoptar volumetricamente solucións de maior altura en función de criterios de 
composición urbana. Igualmente estudiarase o encastre co núcleo de Amio situando nas 
áreas contiguas dotacións ou edificacións que non superen a altura de tres plantas de 
xeito que se garanta a axeitada transición volumétrica entre as novas edificacións e as 
existentes. 
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6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
7. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó interior do ámbito: 47.652 m2 a localizar no Castro de Picou (PU-17). 
 
 - Ó exterior do ámbito: 45.469 m2 no Parque do Outeiro de Cancelas (PU-16). 
 
 - Viario no interior do ámbito: treito do Eixe Feiral de Amio-San Lázaro-Fontiñas; treito 

do Eixe Mallou-A Corveira; ampliación da Avenida de Asturias.  
 

O sector  cederá o solo necesario para o viario descrito e farase cargo da súa 
execución. 

 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución de parte do 

Colector de Amio Sur; execución de parte do Anel Mallou-Amio; execución de parte 
do Anel Fontiñas-A Pulleira; execución de parte da Arteria Norte.  
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Art. 62. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-4 A PULLEIRA  
 
Constitúe unha peza para uso residencial de gran capacidade asociada ó Cruceiro da 
Coruña, é dicir, a unha das fachadas de entrada da cidade, con fronte á N-550. Á vez, 
forma parte da expansión de Amio, xa que comparte un bordo de contacto coa Avenida de 
Asturias. A súa superficie bruta é de 29,59 Ha. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,88 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 75 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso é o residencial denso co máximo dun 100% da vivenda en réxime de 

protección en solo de promoción pública con usos comerciais e complementarios en 
planta baixa ocupando ata o 15% da edificabilidade. Destinarase a uso comercial e de 
servicios ata un 15% da edificabilidade en edifico exclusivo.  

 
 O Plan Parcial poderá excluír da cualificación de vivenda sometida a algún réxime de 

protección aquelas estrictamente necesarias para facer posible, de se-lo caso, a 
materizalización do realoxo consecuencia das vivendas incluídas no ámbito e habitadas. 
En todo caso, e para os efectos do mantemento do cálculo do aproveitamento tipo, 
axustarase a densidade e a edificabilidade na proporción que deriva dos coeficientes de 
ponderación que o Plan establece. 

 
4. A estructura de ordenación reflectirá unha clara continuidade co Ensanche de Amio, 

prolongándose as trazas viarias principais das outras áreas urbanizables, SUD-1 Mallou 
e SUNP-4 Cancelas. A xeración dun grande eixe viario norte-sur de sistema xeral 
constituirá o elemento de relación fundamental desde a Autovía de Lavacolla, como 
variante paralela á estrada N-550. 

 
 Como medidas de prevención e para integración paisaxística e ambiental establécese a 

incorporación do Monte da Pena María ó sistema de zonas verdes e espacios libres. A 
tal efecto o sistema xeral nel delimitado será complementado coa localización preferente 
de parte da dotación de zonas verdes de sistema local. 

 
 O Plan Parcial disporá as zonas dotacionais de preferencia en contacto coa Avenida de 

Asturias, ordenando e urbanizando os seus bordos, dotándoos dun carácter urbano.  
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 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 
outra indicación neste artigo. 

 
5. A altura da edificación non deberá supera-la de cinco plantas, incluída a baixa, 

permitíndose adoptar volumetricamente solucións de maior altura en función de criterios 
de composición urbana. 

 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
7. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó interior do ámbito: 21.958 m2 a localizar no Parque do Monte de Pena María (PU-

15). 
 
 - Ó exterior do ámbito: 12.000 m2 a localizar no Cemiterio de Boisaca (C-1). 
 
 - Viario no interior do ámbito: treito do Eixe Boisaca-Cancelas-Fontiñas; treito do Eixe 

Feiral de Amio-San Lázaro-Fontiñas; ampliación da Avenida de Asturias.  
 

O sector  cederá o solo necesario para o viario descrito e farase cargo da súa 
execución. 

 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución de parte do 

Colector de A Pulleira; execución de parte da Arteria Norte; execución de parte do 
Anel As Cancelas-A Pulleira; execución de parte do Anel Fontiñas-A Pulleira. 
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Art. 63. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-5 AMIO SUR 
 
Sitúase ó sur do núcleo de Amio, entre o camiño á Muíña e o Periférico, no punto de enlace 
co nó da Autoestrada AP-9. A súa superficie bruta é de 8,75 Ha. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,50 m2/m2. 
 
2. O uso característico é o terciario exclusivo.  
 
3. Estructúrase no eixe que percorre transversalmente o Ensanche de Amio, participando 

do punto de cruce cun dos eixes lonxitudinais. 
 
 Como medida de integración ambiental e paisaxística, establécese a incorporación das 

beiras do regato do Porto do Medio ás dotacións de zonas verdes e equipamentos 
extensivos de sistema local, dando continuidade ó parque fluvial definido entre o SUD-1 
Mallou, SUD-2 Cancelas-A Muíña  e o propio ámbito. A tal efecto as dotacións de zonas 
verdes de sistema local serán como mínimo o 20% do ámbito.  

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
4. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
5. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó exterior do ámbito: 13.825 m2 no Parque do Outeiro de Cancelas (PU-16). 
 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución de parte do 

Colector de A Pulleira; execución de parte do Anel Porto do Medio-San Lázaro.  
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Art. 64. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-6 MULAS DE 
ABAIXO-MEIXONFRÍO 

 
Ocupa unha zona sobre o núcleo de Meixonfrío, con fronte á estrada Meixonfrío-Son de 
Abaixo, e en relación tanto á actuación residencial xa desenvolvida do SUNP-1 como á 
planificada do SUD-19 para usos industriais como expansión dos polígonos de Boisaca e 
do Tambre ó sudoeste. A súa superficie bruta é de 7,93 Ha. O seu obxectivo é logra-la 
continuidade entre a trama existente e a resultante do planeamento desenvolvido. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase  mediante  un  único  Plan  Parcial  cunha  edificabilidade  máxima  de  0,45 

m2/ m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 28 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso global é o residencial exclusivo en baixa densidade. Terciario e outros en 

edificio exclusivo ata o 50% da edificabilidade 
 
 A súa estructura viaria dá continuidade ó eixe principal do SUNP-1, prolongándose polo 

viario proposto no SUD-18. 
 
 A tipoloxía unifamiliar resolverá o contacto co tecido miúdo existente.  
 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
4. A altura da edificación non deberá supera-la de tres plantas, incluída a baixa. 
 
5. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
6. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó exterior do ámbito: 5.552 m2 localizados no Miradoiro de Meixonfrío (ZV-2);     

3.700 m2 na Área Deportiva de San Lázaro (ZD-2). 
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Art. 65. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-7 VITE DE ARRIBA 
 
Trátase dunha peza de remate, entre as tramas dos núcleos de orixe rural de Vite de Arriba 
e Vite de Abaixo e a resultante da execución do SUNP-7 O Avío.  A súa superficie é de   
5.95 Ha. 
 
O obxectivo do urbanizable é, á vez que urbanizar unha zona de borde da cidade entre o 
monte e o Polígono de Vite, prolonga-las rúas das actuacións existentes, comunicándoos 
cos asentamentos tradicionais Vite e Guadalupe. Ademais colaborará a crear unha nova 
accesibilidade ata Vista Alegre, a través do SUNP-7. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,40 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 33 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso é o residencial de baixa densidade. Destinarase a vivenda unifamiliar o 40% 

da edificabilidade, con usos comerciais e complementarios en planta baixa ocupando ata 
o 20% da edificabilidade.  

 
 A ordenación estructúrase nun eixe lonxitudinal que comunica a estrada de Santa 

Comba, en Vista Alegre, con varios puntos do Polígono de Vite. O viario menor 
establecerá continuidades cos tecidos tradicionais, asumindo o cambio de escala 
necesario. 

 
 A topografía do ámbito, en ladeira, supón un condicionante para a ordenación. A vivenda 

colectiva situarase preferentemente na zona baixa en contacto co Polígono de Vite, 
mentres que se procurará a visión completa do zócalo das aldeas de Vite e a vía que as 
comunica, mediante a localización preferente de espacios libres e equipamentos 
extensivos. Tamén se incorporará ó sistema de espacios libres a zona leste da zona de 
escorrentía entre Guadalupe e Vite. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
4. A altura da edificación non deberá supera-la de tres plantas, incluída a baixa. 
 
5. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
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Art. 66. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-8 TORRENTE 
 
Delimítase entre o Periférico e a trama urbana de Torrente-Ponte da Rocha. Ten o 
obxectivo de completa-la trama urbana existente, e a súa redotación. A súa superficie bruta 
é de 8,06 Ha. 
 
Para o desenvolvemento dos Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,40 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 33 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso característico é o residencial de baixa densidade. Destinarase a vivenda 

unifamiliar o 40% da edificabilidade. 
 
4. Como criterios de ordenación, establécese a continuidade coa trama urbana existente, 

en particular co borde norte de Torrente. Buscarase a relación do viario, asumindo 
cambios de sección ó incorporarse ó existente, e aportando bolsas de aparcamento 
previas o tecido miúdo. 

 
 Como medida de integración ambiental e paisaxística, establécese a preservación da 

paisaxe tradicional de Torrente, de tal xeito a actuación deberá resolve-la integración cos 
tecidos preexistentes formalizando unha zona libre de edificación nas súas 
proximidades, especialmente no contorno da edificación tradicional catalogada, 
preservando a percepción agora existente. Así mesmo, respectará os tecidos rurais de 
borde, viarios peonís, hortas, muros, ringleiras de arboredo etc. sen propicia-la súa 
destrucción. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
5. A altura da edificación non deberá supera-la de tres plantas, incluída a baixa, e 

estudiarase a volumetría resultante coa fin de garanti-la axeitada integración ambiental. 
 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
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7. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó interior do ámbito: 13.973 m2 a localizar na ampliación do parque lineal de Volta do 

Castro (PU-12).  
 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución da conexión 

Rocha-Torrente.  
 
8. Para os efectos da conexión exterior ó sector executará ó seu cargo o carril de 

incorporación do enlace de Volta do Castro que se desenvolve sobre solo dispoñible. 



Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Normativa Urbanística.   66

Art. 67. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-9/10 ESTRADA DE 
VIGO – CHOUCHIÑOS 

 
O sector SUD-9, situado en contacto coa Estrada de Vigo, constitúe unha bolsa de solo 
mixto para usos terciarios e residenciais vinculados ó Hospital Provincial e con boa 
accesibilidade desde a citada estrada. A súa superficie bruta é de 18,12 Ha. Integra o 
Outeiro do Castro de Conxo e a súa ladeira sur ata o Periférico e esténdese ó norte ata o 
solo urbano de Chouchiños. Constitúe un ámbito de remate, cunha clara función de crear 
unha nova fachada da cidade, pero sen interferir na visión do Outeiro do Castro. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,45 m2/ m2 

destinada a uso mixto residencial e terciario. O Plan Parcial terá determinación de Plan 
Especial no que se refire a restos arqueolóxicos que poidan aparecer pola proximidade 
do Castro de Conxo. 

 
2. Establécese unha densidade máxima de 33 vivendas/Ha.  
 
3. O uso característico é o residencial. Destinarase a vivenda unifamiliar o 5% da 

edificabilidade residencial, con usos comerciais e complementarios en planta baixa 
ocupando ata o 12% da edificabilidade. Destinarase a uso terciario extensivo en edificio 
exclusivo e outras situacións especializadas na edificación ata o 30% da edificabilidade.  

 
 A ordenación garantirá a apertura dunha nova vía dende o nó do Periférico e a Estrada 

de Vigo e o Vial de Chouchiños. 
 
 Poderán establecerse tolerancias de uso industrial tipo escaparate, nas marxes da 

estrada de Vigo, segundo as condicións de compatibilidade definidas na presente 
Normativa. 

 
4. A efectos de integración ambiental, paisaxística e patrimonial o Outeiro do Castro de 

Conxo presérvase na zona verde de sistema xeral PU-22. No seu contorno localizaranse 
preferentemente espacios libres de sistema local, ata o límite definido polo viario 
proposto no plano de ordenación, incluíndo a totalidade da zona de respecto especial.  A 
tal efecto as dotacións de zonas verdes de sistema local serán como mínimo do 20% do 
ámbito ordenado. 
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 No resto do ámbito SUD-9 establécese a obriga de realizar, con carácter previo á 
elaboración do Plan Parcial, as intervencións arqueolóxicas necesarias de cara a avaliar 
a potencialidade arqueohistórica do subsolo e establecer pola Consellería de Cultura e 
Deporte as condicións de elaboración do plan parcial e de execución das obras que 
garantan a conservación “in situ” dos restos arqueolóxicos que poidan existir. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
5. A altura e volumetría da edificación deberá ser estudiada coa fin de garanti-la axeitada 

integración ambiental e de respecto ó ben patrimonial existente no ámbito. 
 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
7. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó interior do ámbito: 15.646 m2 do Parque do Castro de Conxo (PU-22); 7.600 m2 no 

Sanitario-Universitario de Cantaleta (S-4/EU-12). 
 
 - Ó  exterior  do  ámbito:  5.630 m2  localizados  no  parque  lineal  de  Volta  do  Castro  

(PU-12); 5.880 m2 na Área Deportiva de San Lázaro (ZD-2); 3.874 m2 localizados no 
parque urbano Eugenio Granell (PU-9).  
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Art. 68. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-11 MUÍÑO DE VIDÁN  
 
O ámbito está condicionado polo contacto co contorno do río Sarela e polas súas especiais 
condicións topográficas. Cunha superficie bruta de 2,36 Ha, o seu obxectivo de ordenación  
é soluciona-la entrega da cidade co contorno do Plan Especial do río Sarela. Esta premisa 
xustifica o seu reducido tamaño. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,40 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 28 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso característico é o residencial de baixa densidade. Destinarase a vivenda 

unifamiliar o 40% da edificabilidade residencial, e con usos comerciais e 
complementarios en planta baixa ocupando ata o 15% da edificabilidade. Destinarase a 
uso comercial e servicios en edificio exclusivo ata o 20% da edificabilidade. 

 
4. O ámbito enténdese como unha peza destinada a completa-la fronte á estrada de Noia, 

cun uso residencial que permita unha baixa ocupación, limitando esta ó bordo alto do 
ámbito. O resto deste, en pendente ó Sarela, está condicionado pola súa visibilidade e 
polas determinacións de preservación do contorno do río. As zonas verdes de sistema 
local situaranse de preferencia en contacto co curso do río. Mellorarase o acceso actual 
da estrada do Muíño de Vidán, e desde a Ponte da Muíña plantearase un viario 
intermedio que conecte coa plataforma da Igrexa de Vidán. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
5. A altura da edificación non deberá supera-la de tres plantas, incluída a baixa. 

Estudiarase a solución volumétrica, cara á minimización de impactos, por implantacións 
edificatorias en zonas de acusada pendente. 

 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
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Art. 69. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-12 SANTAS 
MARIÑAS-SAR 

 
Sitúase ó sur da Calzada do Sar, limitando coas brañas e coa rúa de Santas Mariñas. 
Preséntanse varios condicionantes á hora de afronta-la súa ordenación: a presencia da 
Colexiata do Sar (Monumento Histórico Artístico) fai máis partícipe este ámbito das 
propostas da Cidade Histórica; o desenvolvemento do PP SUP-7 Ponte Pedriña II aproxima 
o feito urbano continuo e denso polo sur, e o trazado da variante Sar-Ponte Pedriña 
introduce unha nova accesibilidade e tamén un novo bordo a ordenar. Con estes 
antecedentes o espacio das Brañas neste treito pasa a ocupar unha posición central na 
cidade continua, e faise necesaria a ordenación dos seus bordos, unha vez mantido o 
espacio natural libre de edificación. A súa superficie bruta é de 6,08 Ha. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,45 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade de máxima de 35 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso característico é o residencial de baixa densidade. Destinarase a vivenda 

unifamiliar o 40% da edificabilidade residencial, con usos comerciais e complementarios 
en planta baixa ocupando ata o 20% da edificabilidade.  

 
4. Desde o punto da estructura viaria e aproveitando o desenvolvemento do SUP.PP-7, 

proponse o desdobramento da rúa Santas Mariñas, mediante a prolongación do acceso 
ás vivendas Compostela desde a Avenida de Ourense, propiciando unha conexión entre 
esta e a Cidade da Cultura. 

 
 Plantéase unha ordenación lineal no zócolo que se dispón en contacto coa nova vía Sar-

Ponte Pedriña, formando unha plataforma que manterá cotas de coroación constantes. 
 
 Como medidas de integración ambiental e paisaxística, establécese a preservación 

integral das Brañas do Sar. 
 
 A zona verde de sistema local  situarase preferentemente ó leste, de tal xeito que 

permita preserva-la área de contorno da Colexiata do Sar, salvando as súas 
perspectivas visuais, ó mesmo tempo que preserva a zona inmediata ás Brañas. 
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 Como complemento da zona deportiva prevista no SUP-7, reservarase unha área 
dotacional contigua que concentre e focalice a oferta. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra  indicación neste artigo. 
 
5. A altura da edificación non deberá supera-la de tres plantas, incluída a baixa, e 

estudiarase o respecto ambiental e de contorno ó núcleo de Santas Mariñas e ó Parque 
do Sar. 

 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
7. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó exterior do ámbito: 6.765 m2 localizados na Área Deportiva de Cornes  (ZD-5). 
 
 - Viario no interior do ámbito: treito do Eixe Brañas de Sar-Ponte Pedriña.  
 

O sector  cederá o solo necesario para o viario descrito e farase cargo da súa 
execución. 

 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución de parte do 

Colector Brañas do Sar-Ponte Pedriña; execución de parte do Anel Fontes do Sar-
Ponte Pedriña.  

 
8. Para os efectos da conexión exterior o sector executará ó seu cargo a apertura viaria en 

solo urbano ata a rúa Ponte do Sar, como parte do Eixe Fontiñas-Sar-Cornes.  
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Art. 70. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-13 SAR-MONTE 
GAIÁS 

 
Desenvólvese entre a Calzada do Sar, o Parque Deportivo de Ponte de Sar e o ámbito da 
Cidade da Cultura. A súa superficie bruta é de 3,42 Ha. A posta en valor dun ámbito 
contiguo, co bordo sur do Plan Especial da Cidade Histórica é o principal obxectivo 
urbanístico desta actuación. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,45 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 35 vivendas/Ha.  
 
 O seu uso característico é o residencial de baixa densidade. Destinarase a vivenda 

unifamiliar o 40% da edificabilidade residencial, con usos comerciais e complementarios 
en planta baixa ocupando ata o 20% da edificabilidade.  

 
3. O aproveitamento residencial localizarase no contacto co tecido urbano da Calzada do 

Sar, con actuacións de pequena escala.  
 
 Como medida de integración paisaxística e ambiental, establécese a preservación 

integral das Brañas do Sar, delimitadas como Parque Urbano. 
 
4. A cesión de solo do sistema dotacional diríxese ó incremento dos usos deportivos na 

área en contacto co Parque Deportivo do Sar.  
 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
5. A altura da edificación non deberá supera-la de tres plantas, incluída a baixa, procurando 

a integración ambiental e paisaxística dos novos volumes en relación á implantación do 
Monte Gaiás e ó Parque das Brañas. 

 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
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7. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Viario no interior do ámbito: treito do Eixe Brañas do Sar-Ponte Pedriña.  

O sector  cederá o solo necesario para o viario descrito e farase cargo da súa 
execución. 

  
 - Ó exterior do ámbito: 3.557 m2 localizados na Área Deportiva de Cornes (ZD-5). 
 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución do Colector Brañas 

do Sar-Ponte do Sar; execución de parte do Anel Fontes do Sar-Ponte Pedriña. 
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Art. 71. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-14 MONTE DO SEIXO 
 
Situado no contorno de Ponte Pereda e limitado polo ferrocarril, o ámbito dá continuidade ó 
desenvolvemento urbano da actual área SUNP-17 e propicia a ampliación do Parque de 
Paxonal-Restollal nun ámbito con valores ambientais e forestais. A súa superficie bruta é de 
8,86 Ha. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,40 m2/m. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 33 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso característico é o residencial de baixa densidade. Destinarase a vivenda 

unifamiliar o 40% da edificabilidade residencial, con usos comerciais e complementarios 
en planta baixa ocupando ata o 20% da edificabilidade.  

   
4. Establécese unha disposición da edificación que, a partir da prolongación da 

accesibilidade viaria existente, se integra na ladeira orientada ó oeste nun gradiente de 
intensidade descendente cara ó leito do Sar. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
5. A altura da edificación non deberá supera-la de tres plantas, incluída a baixa. 
 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
7. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó interior do ámbito: 6.963 m2 a localizar contiguo ó Parque Urbano Eugenio Granell 

(PU-9). 
 
 - Ó  exterior  do  ámbito:  652 m2  localizados  no  Parque Urbano Eugenio Granell (PU-

9).  
 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución do Colector 

Castiñeiriño-Ponte Pereda.  
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Art. 72. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-15 CASTIÑEIRIÑO 
 
O obxectivo desta actuación é completa-la urbanización a desenvolver polo SUNP-11 e 
iniciada na travesía da Rúa da Estrada con edificacións que colonizan a ladeira baixa do 
alto do Castiñeiriño. A súa superficie bruta é de 2,41 Ha. A súa función de remate xustifica 
o seu reducido tamaño. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,40 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 33 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso característico é o residencial de baixa densidade. Destinarase a vivenda 

unifamiliar o 40% da edificabilidade residencial, e con usos comerciais e 
complementarios en planta baixa ocupando ata o 20% da edificabilidade.  

  
4. Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

indicación neste artigo. 
 
5. A altura da edificación non deberá supera-la de tres plantas, incluída a baixa. A 

ordenación de edificación será tal que estableza unha cornixa de edificación, e remate 
co sistema de espacios libres preferentemente as partes máis altas da ladeira, 
procurando a integración paisaxística no Outeiro. 

 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
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Art. 73.  Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-16 AGRA DOS 
CAMPOS-ARÍNS 

 
Este sector abrangue o contorno dun ámbito de vivenda unifamiliar dispersa en parcela de 
gran tamaño e apoiada no viario de concentración parcelaria. O obxectivo da actuación é 
reconducir este proceso ofrecendo unha alternativa de urbanización completa e que permita 
redota-la área a tódolos niveis: infraestructuras, dotacións e rede viaria axeitada. A súa 
superficie é de 42,44 Ha. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,40 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 33 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso característico é o residencial de baixa densidade. Destinarase a vivenda 

unifamiliar o 40% da edificabilidade residencial, e con usos comerciais e 
complementarios en planta baixa ocupando ata o 20% da edificabilidade.  

 
4. A ordenación desenvólvese en torno ó eixe que marca o acceso desde San Lázaro, 

aproveitando no seu pormenor as trazas viarias de concentración parcelaria previamente 
redeseñadas en clave urbana. 

 
 A continuidade co Monte de Viso determina a zonificación das áreas dotacionais e de 

espacios libres, que se situarán de xeito que se garantan as súas visuais. Tamén se 
incorporará á ordenación a Regueira de Fontenla, na que se formaliza un novo Parque 
Fluvial (PU-18) de sistema xeral.   

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
5. A altura da edificación non deberá supera-la de tres plantas, incluída a baixa.   
 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
7. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Ó interior do ámbito: 21.708 m2 a localizar no Parque Fluvial da Regueira de Fontela 

(PU-18). 
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 - Ó exterior do ámbito: 31.208 m2 localizados na Área Deportiva de San Lázaro (ZD-2). 
 
 - Viario no interior  do  ámbito:  treito do Eixe San Lázaro-Monte do Gozo-Bando.  
 

O sector  cederá o solo necesario para o viario descrito e farase cargo da súa 
execución. 

 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución de parte do 

Colector Agra dos Campos; execución de parte do Anel San Lázaro-San Marcos.  
 
8. Para os efectos da súa conexión exterior, o sector executará ó seu cargo,coa sección 

prevista, o treito do Eixe San Lázaro-Monte do Gozo-Bando entre o límite  do ámbito e o 
paso por baixo da AP-9. 
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Art. 74.  Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-17 MONTE DO 
GOZO-ARINS 

 
O sector SUD-17 sitúase en contacto co bordo sur do Monte do Gozo. O seu obxectivo é 
formaliza-lo crecemento da cidade na Agra de Aríns dun xeito ordenado. A súa superficie 
bruta é de 13,58 Ha. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,35 m2/m2. 
 
2. Establécese unha densidade máxima de 28 vivendas/Ha.  
 
3. O seu uso característico é o residencial de baixa densidade. Destinarase a vivenda 

unifamiliar o 50% da edificabilidade residencial, e con usos comerciais e 
complementarios en planta baixa ocupando ata o 20% da edificabilidade.  

 
4. Como medida de integración ambiental e paisaxística, establécese a formalización dun 

Parque Fluvial na Regueira de Fontenla, en correspondencia coa mesma determinación 
do SUD-16 Agra dos Campos-Aríns. A tal efecto, localizaranse preferentemente no 
contorno da Regueira parte das dotacións do sistema local de espacios libres. 
Estudiarase o encaixe ambiental da proposta en relación ó Monte do Gozo. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
  
5. A altura da edificación non deberá supera-la de tres plantas, incluída a baixa.   
 
6. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
7. Os  sistemas xerais imputados ó sector son 
 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución de parte do 

Colector Agra dos Campos; execución de parte do Anel San Lázaro-San Marcos.   
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Art. 75.  Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-18 CANEIROS-
BOISACA 

 
O   ámbito   sitúase   entre   dúas  importantes   vías   de   comunicación,   a   N-550   e   a  
estrada   Meixonfrío-Son   de   Abaixo-Trazo,   convertidas   en   eixes   do   tráfico  
industrial. Plantéase como unha actuación que permite dar continuidade á trama urbana, 
pechando o Polígono  do  Tambre  no  seu   contacto  coa  cidade.  A  súa  superficie  bruta  
é  de  31,90 Ha. 
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase  mediante  un  único  Plan  Parcial  cunha  edificabilidade  máxima  de  0,55 

m2/m2. 
 
2. O uso característico é o industrial e o terciario en polígono, coas compatibilidades 

contempladas na presente Normativa. 
 
3. A súa estructura de ordenación desenvólvese a partir dun eixe en forma de arco que 

comunica a N-550 e a estrada Meixonfrío-Son de Abaixo, que devén do Plan Sectorial 
da Rede viaria de Santiago de Compostela. Varias vías transversais cosen a área coa 
trama circundante á vez que permite o percorrido paralelo á estrada nacional ó longo do 
solo industrial, desde o Cruceiro da Coruña ata o SUD-20 Formarís. 

 
 A efectos da súa integración ambiental e paisaxística producirase a preservación das 

Fontes e Pozas do Río do Porto do Medio e da conducción de auga existente, que se 
integrarán no conxunto de zonas verdes e espacios libres de uso público, ou nos de 
carácter privado. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
4. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
5. Os Plans Parciais haberán de adaptarse ás determinacións do Plan Sectorial da rede 

viaria de Santiago de Compostela no que respecta á pormenorización das vías nel 
previstas. De conformidade co establecido na súa Normativa, as reservas viarias 
establecidas no Plan Xeral reduciranse e axustaranse ó pormenor do trazado, que terá o 
alcance e efectos establecidos no Plan Sectorial para os Proxectos de Trazado. 
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6. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 -  Viario no interior do ámbito: eixe N-550-Meixonfrío. 
 

O sector  cederá o solo necesario para o viario descrito e farase cargo da súa 
execución. 

 
 - Actuación nas redes de saneamento e abastecemento: execución de parte do 

Colector de A Pulleira; execución de parte do Anel A Pulleira-Salgueiriños. 
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Art. 76. Determinacións para o desenvolvemento do sector SUD-19 COSTA VELLA II 
 
O ámbito sitúase na beira da N-550, fronte ó actual polígono do Tambre, entre a área xa 
desenvolta do SUNP-37 e o solo urbano industrial de Finsa. A súa superficie bruta é de 
31,50 Ha. 
 
O seu obxectivo de ordenación é a formalización dunha fronte urbana de carácter industrial-
terciaria á N-550 entre as áreas mencionadas, apoiada en viais paralelos de servicio.  
 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial correspondente establécense as seguintes 
determinacións: 
 
1. Ordenarase mediante un único Plan Parcial cunha edificabilidade máxima de 0,55 m2/m2. 
 
2. Establécese como característico o uso industrial e o terciario en polígono, coas 

compatibilidades contempladas na presente Normativa. 
 
3. A súa estructura de ordenación desenvólvese sobre as vías paralelas á N-550, que 

discorren polo centro e o sur do ámbito e que serven de conexión entre as outras 
grandes áreas industriais a desenvolver na zona. 

 
 Os trazados indicados en planos de ordenación entenderanse como orientativos, salvo 

outra indicación neste artigo. 
 
4. As reservas para dotacións determinaranse de acordo coa LOUG. 
 
5. Os sistemas xerais imputados ó sector son: 
 
 - Actuacións nas redes de saneamento e abastecemento: execución de parte do 

Colector Costa Vella 2-A Sionlla; execución de parte da impulsión A Sionlla-Amio 
Norte; execución de parte do bombeo A Sionlla.  
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Art. 77. Plans Parciais ou de Sectorización con planeamento aprobado 
 
Remítese ás correspondentes disposicións transitorias que regulan cada unha das áreas de 
solo urbanizable con planeamento aprobado. 
 
As determinacións da súa ordenación detallada están contidas nos seus respectivos Plans 
Parciais ou de Sectorización aprobados e vixentes, ás que o Plan Xeral se remite nas 
condicións establecidas nas Disposicións Transitorias desta Normativa. 
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