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augas residuais e subministración de enerxía eléc-
trica, proporcionados mediante as correspondentes
redes públicas con características adecuadas para
servir á edificación existente e á permitida polo
plan.

Para estes efectos, os servizos construídos para a
conexión dun sector de solo urbanizable, as estradas
e as vías da concentración parcelaria non servirán
de soporte para a clasificación como urbanos dos
terreos adxacentes, agás cando estean integrados na
malla urbana.

b) Que, aínda carecendo dalgúns dos servizos cita-
dos na alínea anterior, estean comprendidos en áreas
ocupadas pola edificación, polo menos nas dúas ter-
ceiras partes dos espazos aptos para ela, segundo a
ordenación que o plan xeral estableza.

2. Para os efectos desta lei, considéranse incluídos
na malla urbana os terreos que dispoñan dunha
urbanización básica constituída por unhas vías de
acceso e comunicación e unhas redes de servizos
das que poidan servirse os terreos e que estes, pola
súa situación, non estean desligados do urdido urba-
nístico xa existente.

2. Artigo 13º.-Solo de núcleo rural.

1. Constitúen o solo de núcleo rural as áreas do
territorio que serven de soporte a un asentamento tra-
dicional de poboación singularizado, identificable e
diferenciado administrativamente nos censos e
padróns oficiais, que o plan xeral defina e delimite
como tales tendo en conta, polo menos, a súa inclu-
sión como tal ou na da súa área de influencia en plans
anteriores, o número de edificacións, a densidade de
vivendas, o seu grao de consolidación pola edifica-
ción e, de ser o caso, a tipoloxía histórico-tradicional
da súa armazón e das edificacións existentes nel.

2. Os plans xerais, en congruencia co modelo de
asentamento poboacional que incorporen no estudo
do medio rural, delimitarán o ámbito dos núcleos
rurais do seu termo municipal en atención aos pará-
metros anteriores; significadamente, os anteceden-
tes existentes de delimitacións anteriores, as súas
peculiaridades urbanísticas e morfolóxicas e a súa
capacidade de acollida da demanda previsible do
uso residencial no medio rural. A definición do seu
perímetro realizarase en función das condicións
topográficas e da estrutura da propiedade e do seu
nivel de integración nas dotacións e servizos exis-
tentes nel nos termos previstos nos artigos 24º e
172º.1 desta lei, e axustaranse ás infraestruturas e
pegadas físicas dos elementos naturais existentes,
sendo necesario, se é o caso, prever a total urbaniza-
ción e suficiencia das redes de dotacións, comunica-
cións e servizos.

3. A delimitación dos núcleos rurais que o plan
xeral estableza virá referida a algún ou algúns dos
seguintes tipos básicos:

a) Núcleo rural histórico-tradicional, caracterizado
como tal en función das súas características morfo-

lóxicas, da tipoloxía tradicional das edificacións, da
vinculación coa explotación racional dos recursos
naturais ou de circunstancias doutra índole que
manifesten a imbricación tradicional do núcleo co
medio físico no que se sitúa.

A súa delimitación realizarase en atención á pro-
ximidade das edificacións, aos lazos de relación e
coherencia entre lugares dun mesmo asentamento
con topónimo diferenciado e á morfoloxía e ás tipo-
loxías propias dos devanditos asentamentos e da
área xeográfica na que se atopan (casal, lugar, aldea,
rueiro ou outro), de modo que o ámbito delimitado
presente unha consolidación pola edificación de,
polo menos, o 50%, de acordo coa ordenación pro-
posta e trazando unha liña perimetral que encerre as
edificacións tradicionais do asentamento seguindo o
parcelario e as pegadas físicas existentes (camiños,
ríos, regatos, cómaros e outros) e, como máximo, a
50 metros das devanditas edificacións tradicionais.

b) Núcleo rural común, incluiranse neste tipo
aqueles asentamentos de poboación recoñecibles
como solo de núcleo rural pero que non presentan as
características necesarias para a súa inclusión no
tipo básico anterior. A súa delimitación deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que
o plan xeral estableza para o núcleo e tendo en con-
ta que o ámbito delimitado deberá presentar un grao
de consolidación pola edificación, de acordo coa
ordenación urbanística que para el se prevexa no
plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.

c) Núcleo rural complexo, incluiranse neste tipo
aqueles asentamentos de poboación caracterizados
por ser resultado da concorrencia e compatibilidade
no seo dun mesmo asentamento rural dos dous tipos
básicos precedentes; nese caso será obrigatorio dife-
renciar o correspondente ao tipo a) mediante a súa
correspondente delimitación efectuada segundo as
previsións contidas na alínea 3.a) deste artigo.

4. A delimitación dos núcleos rurais existentes
situados na franxa de 200 metros desde o límite inte-
rior da ribeira do mar non poderá ser ampliada en
dirección ao mar agás nos casos excepcionais nos
que o Consello da Xunta o autorice expresamente,
pola especial configuración da zona costeira onde se
atopen ou por motivos xustificados de interese
público, polo que se xustificará a necesidade da ini-
ciativa, a oportunidade e a súa conveniencia en rela-
ción co interese xeral.

3. Artigo 24º.-Réxime.

1. Os terreos que os plans xerais inclúan nas áreas
delimitadas como núcleos rurais de poboación serán
destinados aos usos característicos, complementa-
rios ou compatibles coa edificación residencial no
medio rural e coas necesidades da poboación resi-
dente nos devanditos núcleos.

As persoas propietarias desta clase de solo teñen
dereito ao seu uso e edificación nas condicións esta-
blecidas nesta sección.


