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1. INTRODUCIÓN: 

1.1. OBXECTO DA MODIFICACIÓN 

O presente Documento constitúe unha Modificación Puntual do Plan Xeral de 
Ordenación Urbana de Cedeira, cuxo obxectivo é a definición dun área 
dotacional que permita a ampliación en continuidade do actual equipamento 
sanitario situado en solo urbano.  

O ámbito abrangue uns 1.166m² correspondente á mazá completa que 
actualmente se encontra parcialmente< ocupada polo ambulatorio municipal. 

Promovida polo Concello de Cedeira, a MP atende aos intereses xerais, 
centrándose no principal equipamento sanitario, construído no ano 1990 para 
atender á población municipal. 

1.2. ANTECEDENTES. PLANEAMENTO VIXENTE 

Cedeira conta con planeamento xeral municipal dende o ano 1977, data do 
primeiro Plan Xeral de Ordenación Urbana.  

De 1995 é o actual Plan Xeral de Ordenación Urbana, aprobado pola Comisión 
Provincial de Urbanismo en xaneiro do citado ano e publicado no B.O.P. nº 135 
do 14 de xuño de 1995. 

O feito de que dito planeamento non se atope adaptado á Lei 9/2002 de 
Ordenación Urbanística e protección do Medio rural de Galicia dirixe a ter en 
conta o contido da Disposición Transitoria primeira da Lei do solo de Galicia 
2/2016 respecto ao Réxime aplicable aos municipios con planeamento non 
adaptado. 

No ámbito de modificación foi aprobado un Estudo de Detalle para a mazá de 
servizos administrativos, aprobado definitivamente con data de 25/11/1983, e 
que o PXOU mantén como planeamento subsistente. 

1.3. EQUIPO REDACTOR 

O Equipo Redactor da presente Modificación Puntual está formado polos 
seguintes técnicos titulados: 

- Ángel Luís Monteoliva Díaz. Arquitecto Superior 

- Iria Viña Méndez. Arquitecto Superior 

- Íñigo de Miranda Osset. Arquitecto Superior 
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1.4. TRAMITACIÓN DO DOCUMENTO 

Conforme ao disposto no artigo 83.5 da Lei do solo de Galicia 2/2016 a 
modificación do planeamento suxeitarase ás mesmas disposicións enunciadas 
para a tramitación e aprobación dos Plans Xerais de Ordenación Municipal. 

En cumprimento da Ley 21/2013, de 9 de decembro, de Evaluación Ambiental, 
a presente Modificación Puntual foi remitida como Documento Ambiental 
Estratéxico ao órgano substantivo, obtendo como resultado o Informe 
Ambiental Estratéxico emitido con data de 18 de xuño de 2021 dentro do 
procedemento simplificado. 

1.5. DOCUMENTACIÓN ADAPTADA ÁS NORMAS TÉCNICAS DE 
PLANEAMENTO 

A Modificación Puntual actúa sobre un reducido ámbito de solo urbano 
consolidado no que non se prevé cambio de clasificación do solo, polo que a 
documentación segue a estrutura estipulada nas Normas Técnicas de 
Planeamento para os Plans Xerais, adaptada ás necesidades descritivas e 
xustificativas das parcelas incluidas na delimitación de actuación. 

A fase de Aprobación Inicial está formada polos seguintes documentos: 

 01 MX Memoria Xustificativa 

 01INF_Parte I Información 

 02XUS_Parte II Xustificación 

 03.1ANX_PSX_Anexo de estudo da paisaxe e 
integración paisaxística 

 03.2ANX_SEC_Anexo xustificativo do cumprimento 
da normativa sectorial aplicable 

 03.3ANX_VIXENCIA_Anexo Ficha de vixencia 

 03PINF_Planos de Información 

 04ORD_Planos de ordenación 

 05NU_Normativa Urbanística 
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 06EE_Estratexia de actuación, estudo económico, informe de 
sustentabilidade económica e memoria de viabilidade económica 

 Estratexia de actuación 

 Estudo económico 

 Memoria de viabilidade económica 

 07_AAE_Avaliación Ambiental Estratéxica 

 Documento Ambiental Estratéxico 

 Alternativas de ordenación 

 Informe Ambiental Estratéxico 

Pola natureza do ámbito de ordenación non se considerou procedente a 
elaboración da seguinte documentación: 

 ANEXO SÍNTESE 

 ESTUDO DO MEDIO RURAL 

 ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL 

 ANÁLISE DA MOBILIDADE 

 CATÁLOGO 
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2. DEFINICIÓN DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1. XEOGRÁFICA 

O concello de Cedeira está situado ao noroeste da provincia da Coruña, no 
extremo norte da Comunidade Autónoma de Galicia, e ao norte da comarca de 
Ferrol xunto cos concellos de Ares, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, 
Neda, San Sadurniño, As Somozas e Valdoviño. 
Limita ao norte e ao oeste co océano Atlántico, ao sur cos concellos de Cerdido 
e Valdoviño e ao leste con Cariño e Ortigueira.  

 
Comarca de Ferrolterra 

 
O seu territorio está estruturado polas serras do Eixil e da Capelada, as chairas 
aluviais do río Condomiñas, e do río Porto do Cabo, límite sur do municipio, 
que conflúe co rego das Mestas para desembocar no estuario de Esteiro. 
Abrangue unha superficie de 85,4 km2 e posuía unha poboación de 6.676 
habitantes no ano 2019, repartidos en 7 parroquias: Santa María do Mar de 
Cedeira, Santalla de Cervo, San Fiz de Esteiro, San Román de Montoxo, San 
Xiao de Montoxo, San Cosme de Piñeiro e Santa María de Régoa.  
A parroquia de Sta María do Mar de Cedeira correspóndese coa Vila cabeceira, 
único núcleo urbano do concello, e que acolle ao 70% da poboación con 4.636 
persoas. 
O concello é de tamaño medio, un pouco por debaixo da media no contexto 
provincial (124,2 km2) e autonómico (93,9 km2), cunha densidade de poboación 
de 78hab./km2, inferior a media autonómica, provincial e comarcal. 
As súas principais vías de comunicación son a AC-566 (Narón-Campo do 
Hospital), e a AC-102 (Felgosas-Esteiro) ámbalas dúas enlazan coa AC-862 
(Ferrol-San Cibrao) no extremo suroeste do concello. As CP-2201, CP-2202, 
CP-2203 e CP-2204, da rede secundaria e a rede de estradas municipais 
vertebran o resto do territorio. 
 
 



                                                                                                   

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU NO ÁMBITO DO CENTRO DE SAÚDE -          CONCELLO DE CEDEIRA 

MONTEOLIVA ARQUITECTURA S.L.P.  7 DE 30   APROBACIÓN INICIAL    AGOSTO 2021 

 

2.2. ÁMBITO DE PLANEAMENTO 

A modificación puntual que se presenta ten unha superficie neta de 1.166m²,  
equivalente á suma das seguintes parcelas catastrais, que conforman unha 
mazá dentro do tecido urbano de Cedeira: 
 6450801NJ7364N0001PY 
 6450802NJ7365S0001LI 
 6450803NJ7365S0001TI 

O ámbito ben definido polos seguintes viarios públicos: 
 Norte: Rúa Ortigueira e Río Condomiñas 
 Este: Rúa Río das Mestas 
 Sur: Avenida Zumalacárregui 
 Oeste: Rúa Río Tixón 

 
A delimitación trázase incluíndo parte dos viarios públicos perimetrais, a fin de 
poder urbanizalo seu contorno de forma homoxénea. 
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2.3. EDIFICACIÓNS  EXISTENTES 

Dentro do ámbito de estudo, atópase o actual ambulatorio municipal que será 
obxecto de ampliación, cunha altura de baixo + 1 plantas e configuración en “L” 
con fronte ás á Avenida Zumalacárregui e Tixón. 
Con fronte á Rúa de Ortigueira, e por tanto á Ría do Condomiñas, érguense 
outros dous edificios, un deles de  tres plantas e outro de catro. No lugar que 
ocupan estes dous edificios é donde se prevé amplialo equipamento sanitario. 
Os tres inmobles son de titularidade municipal, según consta no inventario 
oficial: 
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3. CARACTERIZACIÓN DO MEDIO FÍSICO 

3.1. XEOMORFOLOXÍA 

O medio físico do Concello de Cedeira destaca polo contraste existente entre 
as formacións de cantís e macizo da serra alta, e as formacións aluviais e 
costeiras sedimentarias.  
O ámbito de estudio da MP, corresponde coa marxe esquerda da 
desembocadura do Río Condomiñas, nun entorno totalmente urbanizado e que 
define o marxe costeiro mediante muros e viario con separación de tráficos. 
O seu entorno natural respondería á chaira intermareal de marisma, cuxa 
natureza se amosa inalterada augas arriba. 
 

 
Mapa hispsográfico 
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3.2. XEOLOXÍA 

As características litolóxicas de Cedeira responden ás do complexo de Cabo 
Ortegal, constituído por distintos tipos de rochas metamórficas básicas e 
ultrabásicas que cabalgan sobre materiais xistosos. 
O ámbito de modificación emprázase dentro da incidencia litoral, identificada 
como: 

- Depósitos detríticos cuaternarios: materiais aluviais que aparecen máis 
desenvolvidos nas ribeiras da ría de Cedeira e da Enseadas de Esteiro, 
así como no tramo alto do rego da Braxe, onde xorde una espazo de 
brañas.  

 
 
 
 
 

 

 
Mapa litolóxico 
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3.3. HIDROLOXÍA / LITORAL 

O termo municipal do Concello de Cedeira pertence ao sistema de explotación 
do Río Mera, Ría de Sta. Marta de Ortigueira e Ría de Cedeira. 
No territorio de Cedeira existen cinco concas fluviais de mediana entidade: 

 Río Mestas  
 RíoCondomiñas 
 Río Mera 
 Río Landoi 
 Rego de San Miguel 

 
O ámbito de estudo é colindante coa beira esquerda do paseo máritimo na 
desembocadura do Río Condomiñas, e que dispón de deslinde de dominio 
público marítimo terrestre vixente dende 2009. 
 
 

 

Mapa IGN 25000 
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3.4. VEXETACIÓN POTENCIAL E COROLÓXICA 

Fitoxeograficamente Galicia pertence á provincia Cántabro-Atlántica, a cal está 
inscrita na Rexión Eurosiberiana do Reino Holártico. Dentro dela, atópase 
emprazada no subsector Galaico-Asturiano setentrional do sector Galaico-
Asturiano.  
Segundo esta clasificación a vexetación potencial que lle caracteriza é a 
carballeira acidófila (series galaico-portuguesa acidófilas do Quercus robur). 

3.5.  VEXETACIÓN ACTUAL  

O mosaico vexetal existente en Cedeira, encádrase nas seguintes unidades de 
vexetación:  
 

 Bosque de ribeira 

 Cultivos hortícolas  

 Cultivos forestais  

 Matogueira-Penedo (matogueira)  

 Rodais de Vexetación Autóctona relicta 

 Ecosistemas de Brañas  

 Vexetación caracetrística da Serra da Capelada 

O ámbito de estudo da MP atópase completamente urbanizado, sen presencia 
de vexetación autóctona. 
Na marxe peonil máis próxima á ribeira do mar, introducíronse árbores de 
diferentes especies integrados na beirarrúa mediante alcorques. 

3.6. FAUNA 

No Concello de Cedeira foi citada a presenza de 13 especies de anfibios, 7 de 
réptiles, 72 de aves, 4 de peixes e 37 de mamíferos.  
Mais debido á falla de vexetación autóctona e ao elevado grao de urbanización, 
non se prevé interferencia entre as previsións desta Modificación Puntual e a 
fauna inventariada. 

3.7. ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS OU FRÁXILES 

O Concello conta cunha gran variedade dentro do seu territorio en canto a 
ecosistemas e morfoloxía. A Continuación sinálanse os espazos naturais 
protexidos inventariados, e que en ningún caso afectan ao ámbito do que é 
obxecto da modificación puntual: 

ZONAS DE PROTECIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS: 

- ES14PEAEGAL 02/05 RÍA DE CEDEIRA (INT)  
- ES14PEAEGAL 02/04 RÍA DE CEDEIRA (EXT) 
- ES14PEAEGAL 02/01 ZONA CORUÑA NORTE  
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-  

RESERVA MARIÑA: 

- ES014RMAR000000002 RESERVA MARIÑA DA RÍA DE CEDEIRA 

PROTECIÓN DE ZONAS DE BAÑO 

- ES11100022M15022B PRAIA AREA LONGA, ZONA DE BAÑO 
- ES11100022M15022A PRAIA MAGDALENA, ZONA DE BAÑO 

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 

- ES014ZECES1110002 COSTA ÁRTABRA 

ZONA DE PROTECIÓN DE LOS VALORES NATURALES 

- ES014ENPR110030 COSTA ÁRTABRA 

IMPORTANT BIRD AREA 

- ES014IBAS006 PTA CANDIEIRA, RIA DE ORTIGUEIRA, ESTACA DE BARES 

TRAMO DE INTERESE MEDIOAMBIENTAL 

- ES014TIMB000000008 PEDRAS  

ZONAS DE CAPTACIÓN PARA ABASTECEMENTO HUMANO 

- ES014CACH000001173 BARROSAS 
- ES014ZCCM000003111 CARREIRO 
- ES014CACH000001172 CHINCHOIRO 
- ES014CACH000003379 VILADESUSO 
- ES014CACH000003269 O BARRAL 
- ES014ZCCM000003270 SAN ROMÁN 
- ES014ZCCM000001171 VILARNOVO 

4. IDENTIFICACIÓN DE RISCOS 

Nos Mapas de Perigosidade de Inundación elaborados por Augas de Galicia, 
expostos con motivo do cumprimento da Directiva europea 2007/60, reflíctense 
dúas áreas de risco potencial significativo de inundación fluviais (Río 
Condomiñas e Rego de Veiga), e unha ARPSIs costeira que discurre definida 
polo paseo marítimo de ría, e que afecta parcialmente ao ámbito de 
modificación puntual. 

Non se detectaron outro tipo de riscos que deban ser tidos especialmente en 
conta no ámbito de MP, máis alá dos habituais como os derivados do tráfico 
rodado, a exposición sísmica, ou o perigo de incendio forestal no entorno. 

ÁREAS DE RISCO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN 

- ES014-CO-15-01-01-01 ZONAS INUNDABLES DO REGO DA VEIGA 
- ES014-CO-15-01-02-02 ZONAS INUNDABLES DO RÍO CONDOMIÑAS 
- ES014-CO-15-01-11-C ZONAS INUNDABLES COSTEIRAS CEDEIRA 
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Datos da ARPI costeira 
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Lámina inundación 100 anos e ámbito de modificación puntual 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DO ENTORNO URBANO 

5.1. EVOLUCIÓN 

 A Vila de Cedeira ten o seu xerme na marxe dereita da desembocadura do Río 
Condomiñas, donde se atopa o que hoxe se identifica co casco vello, e que no 
seu tempo foi un asentamento fortificado sobre a ladeira de orientación sur, 
elevada respecto do nivel do mar. 
Se ben na súa fundación a topografía foi determinante para protexelo 
asentamento tanto por acadar unha boa orientación como por resgardarse das 
crecidas fluviais e mareas vivas; no seu desenrolo preferiuse loitar co firme 
inestable e chan do complexo litoral, efectuando sustanciais recheos que 
transformaron definitivamente o fronte marítimo nos anos 70 e 80.  
A evolución percíbese na seguinte serie histórica de ortofotos aéreas, nas que 
se observa cómo o fronte mariño no que se atopa o ámbito de modificación foi 
un dos primeiros lugares de expansión elexidos para medrar, xunto cos eixos 
viarios principais que conectan pequenos núcleos rurais de asentamento. 
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5.2. TIPOLOXÍAS EDIFICATORIAS 

A tipoloxía predominante no entorno de ordenación é a de vivenda plurifamiliar 
en altura conformando cuarteiróns pechados de pequena dimensión, e de 
forma regular. 
 

5.3.  REDE VIARIA. 

A Vila está conectada á rede viaria de sistema xeral a través de dúas estradas 
de titularidade supramunicipal: 
 

- AC566 Narón (AC862) a Campo do Hospital (AC862), de titularidade 
autonómica e pertencente á rede primaria básica. 

- DP2204 de Cedeira a Chimparra  
 

O ámbito de Modificación Puntual é colindante no seu marxe sudeste coa 
estrada provincial DP2204, e atópase a escasos 130m da estrada autonómica, 
polo que as comunicacións viarias do equipamento sanitario son solventes 
dentro do escenario urbano e municipal. 
A sección dos viarios públicos perimetrais inclúe diferenciación de tráficos 
rodado e peoníl a distinto nivel, sendo no caso das rúas Ortigueira, Tixón e 
Mestas de dirección única e aparcamento en liña, e na Avenida Zumalacárregui 
bidireccional e con aparcamento en batería. 

 

 
Ría de Cedeira 

 
Avenida Zumalacárregui
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Rúa Río Mestas 

 

 

 
Rúa Río Tixón 
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5.4. INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS. 

En paralelo á tramitación ambiental, solicitarase informe ás empresas 
subministradoras, respecto da existencia e suficiencia das infraestruturas e dos 
servizos. O uso dotacional previsto é unha ampliación en superficie do xa 
existente, mais non implica unha maior intensidade de servizos respecto das 
edificacións actuáis, nin do uso residencial maioritario do entorno. 
A dispoñibilidade é basicamente a seguinte: 

Infraestruturas de electricidade 

A rede eléctrica de alta tensión da Vila de Cedeira pertence a Unión Fenosa, e 
desenrólase principalmente soterrada en tensión 20Kv, aínda que tamén 
existen nalgúns puntos do solo urbano liñas aéreas que discorren adosadas ás 
fachadas, como é o caso da avenida Zumalacárregui, Rúa Tixón e Rúa Río das 
Mestas. 

Rede de telecomunicacións. 

As liñas de telecomunicacións abranguen o ámbito da telefonía convencional, a 
telefonía móbil e a rede de cable de alta velocidade. 

O núcleo urbano posúe un nivel de acceso axeitado ás redes de 
telecomunicacións, polo que a conexión do ámbito previsiblemente non suporá 
complexidade. 

No perímetro identifícanse liñas aéreas de telecomunicacións grapadas ás 
fachadas. 

Rede de saneamento 

En contacto co ámbito de actuación cóntase con colectores xerais de recollida 
de augas residuais e tamén con sumidoiros de augas pluviais. 

Rede de abastecemento de auga 

A Vila urbana dispón de rede de abastecemento de auga, que no entorno de 
modificación puntual ten presenza nas marxes leste, sur e oeste 

5.5.  PATRIMONIO HISTÓRICO. 

O PGOU vixente do concello de Cedeira conta cun catálogo de elementos 
protexidos do patrimonio cultural, e con dous trazados de camiño histórico non 
delimitados, de peregrinación a San Adrés de Teixido:  

 a variable Sur 

 a da Vila de Cedeira, coa que linda o ámbito de modficación no seu 
marxe sudeste. 
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5.6. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN. 

Do total da poboación cedeirense, o INE sitúa a máis dun 70% na Vila Urbana, 
o cal se presenta como líder indiscutible entre os diferentes asentamentos, con 
altibaixos na taxa demográfica dos últimos anos que levan a describir unha 
situación de estabilidade fronte a outras parroquias do concello, que 
claramente perderon habitantes na última década. 

En calquera caso, a pirámide demográfica municipal caracterízase, por unha 
baixa natalidade e alto índice de avellentamento, polo que se presenta un 
esquema poboacional con forte demanda dos servizos sanitarios que son 
obxecto desta MP. 

5.7. A PAISAXE URBANA 

A paisaxe do concello é rica en contrastes, nutrida de vales profundos como o 
do Río das Mestas, paisaxes de ría e esteiro no entorno da Vila de Cedeira 
enmarcado nas cotas baixas e medias por un fondo próximo e 
predominantemente forestal, monte baixo no interior da Capelada, e rotundos 
cantís no seu bordo litoral.  

Todo isto, acompañado da arquitectura e morfoloxía dos asentamentos, e das 
posibilidades que ofrecen os trazados viarios, algúns deles verdadeiros 
itinerarios paisaxísticos, compoñen en liñas básicas unha paisaxe rica e con 
gran potencial. 

No entorno urbano, a paisaxe ven definida polo anfiteatro que conforma o 
relevo entorno á desembocadura do Río Condomiñas, no que gaña 
protagonismo o medio edificado, e onde se diferencian a cidade alta do casco 
vello e o desenrolo recente da vila baixa, diluídos a medida que se sube en 
cota cara o dominio forestal. 

O ámbito de modificación atópase inserto no tecido consolidado de solo 
urbano, constituíndo unha única mazá volcada sobre o paseo marítimo da 
marxe esquerda da ría. 

 

Mazá deestudio, dende a marxe oposta da Ría.
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Se ben o acceso ao equipamento se produce preferentemente dende o seu 
marxe sudeste, será a fachada noroeste a que se erixa como principal de cara 
á súa percepción dende o bordo litoral, e o casco vello.  

Dentro da documentación da MP inclúese unha análise da paisaxe detallada, 
de acordo ao disposto no Decreto 96/2020 no que se aproba o Regulamento da 
Lei 7/2008, do 7 de xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia, e seguindo o 
D238/2020 de 29 de decembro Directrices da paisaxe de Galicia.  

6. INCIDENCIA DOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
DO TERRITORIO 

Segundo o sistema de información de ordenación do territorio e urbanismo de 
Galicia, no Concello de Cedeira teñen incidencia os seguintes instrumentos de 
ordenación: 

 

Os proxectos sectoriais relaciónanse co aproveitamento da enerxía renovable 
mediante captación eólica ou hídroeléctrica, afectando a entornos de natureza 
rústica alonxados do ámbito de Modifcación Puntual. 

No que respecta ao Plan de Ordenación do Litoral, a MP atópase en solo 
urbano consolidado, identificado como de “non incidencia”, polo que non 
existen directrices que sexan de aplicación directa. En calquera caso, teranse 
en conta as recomendacións e pautas de ordenación aplicadas tanto aos 
Núcleos de Identidade Litoral, como á unidade paisaxística na que se encadra 
Cedeira. 

O ámbito de MP é reducido en extensión e en repercusión no seu entorno, polo 
que non se inclúen nela determinacións que poidan incidir na estructura 
territorial. Sen embargo, sí se estudiará a coherencia da ordenación proposta 
coas pautas xerais respecto aos núcleos cabeceira de identidade municipal. 
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7. AFECCIÓNS DERIVADAS DA NORMATIVA SECTORIAL 

7.1. ESTRADAS 

A Avenida Zumalacárregui constitúe o linde sur do ámbito de ordenación, e 
forma parte da rede de estradas provinciais identificada como DP2204 “de 
Cedeira a Chimparra”. 

Pese a que a estrada discorre por un treito de características urbanas no que 
as aliñacións se atopan consolidadas, terase en conta o disposto na normativa 
sectorial en materia de estradas, así como no relativo á afección en materia de 
ruído derivada da infraestrutura. 

7.2. COSTAS 

O ámbito de ordenación queda definido ao norte pola rúa Ortigueira, que forma 
parte do paseo litoral da desembocadura do Río Condomiñas, e que se atopa 
baixo a influencia das mareas. 

O tramo de ría corresponde co deslinde de dominio público marítimo terrestre 
de referencia DL-156-LC, aprobado pola Orde Ministerial 15/06/2009, cuxa 
ribeira e dominio público son coincidentes coa liña exterior do paseo costeiro. 

O ámbito de M.P. invade parcialmente a servidume de protección de Costas 
fixada para este tramo urbano en 20m, polo que se atenderá ao disposto na 
normativa sectorial en materia de costas. 

 

 

 
Imaxe obtida do “Visor del Dominio Público Marítimo Terrestre” 
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8. RELACIÓN CO PLANEAMENTO VIXENTE  

8.1. PLANEAMENTO VIXENTE DOS CONCELLOS LIMÍTROFES 

A situación do ámbito de MP, integrado no solo urbano consolidado, anula a 
posible influencia derivada do planeamento nos Concellos limítrofes. Doutra 
banda, dado que o propósito principal da modificación é posibilitala ampliación 
do centro de saúde municipal, o seu alcance limítase ao propio Concello. 

8.2. PLANEAMENTO VIXENTE DO TÉRMINO MUNICIPAL 

O ámbito de MP foi obxecto dun estudo de detalle que, sobre as previsións do 
PGOU de 1977 definiu unha composición de volumes que se supoñía axeitada 
para os usos administrativos do seu tempo. 

  

PGOU 1977 

Se ben, no PGOU de 1977 non se define a Rúa Tixón, e por tanto a mazá ten 
un tamaño superior ao actual, no estudo de detalle (ED) sí se incorpora, 
resultando a configuración de viarios actual. 

 

Inclúense no ámbito de ED os edificios existentes con fachada á Ría, e prevese 
a creación doutros tres edificios exentos e coincidentes cos encontros viarios 
de:  
 Zumalacárregui e Río das Mestas  
 Zumalacárregui e Tixón 
 Tixón e Ortigueira 

 
Sen embargo, a materialización do centro de saúde levouse a cabo 
transformando os tres edificios exentos nun continuo en forma de “L”, coas 
súas frontes longas sobre a Avendida Zumalacárregui e a Rúa Tixón. 
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Estudo de detalle de 1983 e actual foto aérea 

O planeamento vixente en Cedeira é un PGOU de 1995, elaborado por D. José 
Luis Couto, e que incorpora o ámbito de estudo de detalle como Planeamento 
Subsistente. 

Pese a que o ED fai referencia no seu título ao uso dotacional: Estudio de 
detalle de la manzana para servicios administrativos, non se identifican 
sistemas de equipamento nin de espazo público propiamente ditos, na 
documentación escrita nin gráfica.  

Estrictamente, a ordenación detallada vixente describe por tanto, unha 
composición de volumes que non corresponde coa realidade construída, e que 
resulta demasiado ríxida para a necesaria ampliación do centro sanitario.  

No entorno urbano definido polo actual PGOU a ordenanza reguladora é a 
URME, de solo urbano e edificación entre medianeiras en grado 1, cunha altura 
de catro plantas, e colmatación da mazá como elemento pechado. 

Dado que o planeamento vixente en Cedeira non está adaptado á lei do Solo 
2/2016, será de aplicación a súa DT1ª, de Réxime aplicable aos municipios con 
planeamento non adaptado e aos municipios sen planeamento. A este 
respecto, en relación ao solo urbano, dise: 

a) Ao solo urbano que reúna as condicións establecidas no artigo 
17.a) desta lei, aplicaráselle o disposto nela para o solo urbano 
consolidado. 

Ao solo urbano que reúna as condicións establecidas no artigo 
17.b) desta lei, aplicaráselle o disposto nela para o solo urbano 
non consolidado. 
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9. RECOÑECEMENTO DAS CARACTERÍSTICAS COMO 
SOLO URBANO CONSOLIDADO DO ÁMBITO DE ESTUDO 

O ámbito de actuación está formado por tres parcelas catastrais, estando todas 
elas edificadas, con acceso a viario público e conexión coas infraestruturas de 
redes de servizo urbano. 

9.1. INTEGRACIÓN NA MALLA URBANA 

Segundo o artigo 16 da lei 2/2016 LSG, os plans xerais clasificarán como solo 
urbano os terreos que estean integrados na malla urbana existente, atendendo 
á definición da mesma incluída no apartado 2 do antedito artigo. 

A este respecto,o ámbito da MP proposta constitúe unha peza completa da 
malla urbana, estando totalmente conectada e integrada nos tecidos 
circundantes.  

 Dispón dunha urbanización básica, constituída por: 

- Vías de acceso e comunicación 

- Redes de servizo das que poidan servirse os terreos. 

 Os terreos non están desligados do urdido urbanístico, posto 
que: 

- Existe contacto co solo urbano existente. 

- Existe continuidade física co solo urbano existente. 

- Existe continuidade tipolóxica co solo urbano existente. 

- Existe continuidade morfolóxica da estrutura urbana en 
contacto co ámbito da MP. 

9.2. CONDICIÓN DE SOLAR, E DE SOLO URBANO CONSOLIDADO 

Doutra banda, o ámbito da modificación puntual atende ao disposto no artigo 
17, apartado a) respecto do solo urbano consolidado, integrado por terreos que 
reúnen a condición de solar, ou que polO seu grado de urbanización efectiva 
poidan adquirir dita condición mediante obras accesorias e de escasa entidade 
que poidan executarse simultaneamente coas de edificación.  

A definición de soar establécese no artigo18 da Lei do solo de Galicia 2/2016, e 
en relación a el, verifícase que dentro do ámbito da MP todas as parcelas 
catastrais: 

 Contan con acceso por vía pública. 

 Contan con servizos urbanos de: 

- Abastecemento de auga potable 

- Evacuación de augas residuais á rede de saneamento. 

- Subministración de enerxía eléctrica 

- Iluminación pública 
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9.3. IDENTIFICACIÓN DE SOLARES 

O ámbito de Modificación Puntual comprende ás parcelas catastrais cuxa 
referencia segue: 

6450801NJ7364N0001PY 

6450802NJ7365S0001LI 

6450803NJ7365S0001TI 

 

 

As tres parcelas atópanse edificadas  

Todas elas teñen acceso ás redes de servizos de abastecemento de auga, 
saneamento, e electricidade. 

En canto á urbanización do viario público, todas as parcelas contan con fronte 
a beirarrúa pavimentada, e con alumeado público. 
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9.4. CONCLUSIÓN RESPECTO Á CONSIDERACIÓN DE SOLO URBANO  

Do exposto neste punto e nos planos de información que compoñen o 
documento de MP proposta, conclúese que se cumpren as condicións 
establecidas pola LSG 2/2016 para solo urbano (artigo 16) e solo urbano 
consolidado (artigo 17), aplicando o contido dos artigos 18 e 20, nos que 
respectivamente se define a condición de soar, e os deberes dos propietarios 
de solo urbano consolidado. 

 

AGOSTO DE 2021 

 
ARQUITECTO, 

Asdo.: Ángel Luís Monteoliva Díaz. 
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