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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TU1

1.3.

Vixencia

NORMAS URBAN~STICAS
O Plan Xeral de Ordenación Municipal entra en vigor dende a data da
publicación da súa aprobación definitiva e o texto integro da súa
1.

VIXENCIA. CONTIDO E EFECTOS
1.1.

Normativa e Ordenanzas. A súa vixencia será indefinida sen prexuízo
das súas eventuais modificacións ou revisións.

XUNTA DE GALlClA

Ámbito

Aprobado definitiv~rn~i~te
linr O(&n do Conselleiro
dc ibiedio Amlx:i. !%rriiori~e infraestruty3.

O Plan Xeral de Ordenación Municipal é o instrumento de ordenación

de data'

integral do municipio e, a tal efecto e de conformidade urbanística

--2 4 ).t\'(
.. . . 3nli 1

A ós oito (8) anos de vixencia do Plan Xeral, o Concello verificará a

vixente, define os elementos fundamentais da estructura xeral adoptada
para a ordenación urbanística do territorio e clasifica o solo,

Revisión

oportunidade de proceder a súa revisión, a cal producirase en calquera
outro momento, anterior ou posterior, si se producira algunha das

.-

establecendo os réximes xurídicos correspondentes a cada clase e

circunstancias seguintes:

categoría do mesmo.
a)
1.2.

Contido

Si se aproba un Plan de Ordenación de ámbito supramunicipal
que comprenda o termo municipal e que así o dispoña ou o faga
necesario.

O Plan Xeral de Ordenación Municipal consta dos seguintes
Documentos:

b)

Cando circunstancias sobrevidas alteren a hipótese asumidas no
Plan en canto ás magnitudes básicas de poboación, dinámica do

MEMORIA
NORMAS URBAN/ST/CAS

emprego ou mercado da vivenda, de forma que obriguen a
modifica-los criterios xerais da ordenación expresados na

PLANOS DE ORDENACIÓN

Memoria.
No caso de discrepancias entre os diferentes elementos do Plan,

c)

aplicaranse as seguintes normas:
o

Si se tramitan modificacións concretas das determinacións das
mesmas que dean lugar a alteracións que incidan sobre a
estructura xeral do territorio do Municipio ou sobre as

Dado que os planos de ordenación materializáronse en diferentes

determinacións sustancias que a caracterizan.

escalas, no caso de discrepancias ou desaxustes entre ós
mesmos, primarán os de escala de maior detalle.

Cando outras circunstancias sobrevidas de análoga natureza e
No caso de desaxustes ente a cartografia soporte do Plan e a

importancia o xustifiquen. por afectar ós criterios determinantes

realidade, primará esta última.

da estructura xeral e orgánica do territorio ou da clasificación do
solo, e así o acorde motivadamente o Pleno do Concello.

No caso de diferencia entre a medición indirecta no plano e a cota
marcada primará a primeira.

2.

A revisión do Plan Xeral de Ordenación axustarase ás normas de
competencia e procedemento do artigo 93 da Lei de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural en Galicia.
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1.5.

Modificación

o

Publicidade: o documento do Plan é público e calquera persoa
poderá consultalo ou solicitar información sobre o mesmo no

1.

Calquera

modificación

do

planeamento

urbanístico

deberá

Concello.

fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas

e encamiñadas á mellora substancial da ordenación urbanística vixente,

O

Obrigatoriedade: que comporta o deber do cumprimento exacto de

a desconxestión urbana, a mellor articulación dos espacios libres

todas e cada unha das súas determinacións, tanto para o Concello e

públicos e os volumes construídos, a eliminación de usos non

os demais Organismos da Administración Pública como para os

desexables ou a incorporación de outros necesarios, a creación de

particulares.

novas dotacións públicas, a resolución de problemas de circulación e a
outros fins públicos.
1.7.
2.

Relación coas Normas Subsidiarias Provinciais.

Cando a modificación tenda a incrementa-la intensidade do uso dunha
zona, requirirase para aprobala previsión de maiores dotacións públicas,

En aqueles aspectos non desenrolados no presente Plan Xeral

de acordo cos estándares establecidos no apartado 2 do artigo 47 da

atenderase ó disposto nas Normas Complementarias e Subsidiarias de

Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural en Galicia

Planeamento da Provincia de Pontevedra.

debendo situarse as novas dotacións no mesmo distrito ou sector,
segundo se trate de solo urbano ou urbanizable.
1.6.

Efectos

de data

A entrada en vigor do Plan xeral Ile confire os seguintes efectos:

o

Executividade: os instrumentos serán executivos trala súa entrada
en vigor.

o

Declaración de utilidade pública: implica a declaración de utilidade
pública dos mesmos. así como a necesidade de ocupación dos
terreos e edificios correspondentes ós fins de expropiación ou de
imposición de sewidume.

o

Iniciación de ex~ropiaciónspor ministerio da lei: cando transcorran
cinco anos dende a entrada en vigor do plan sen que se leve a cabo

Cons~ll~ria
~acumento
dp Medio pn
corrixido
Amhipntp
b a s ~d O r d ~de 26 de Xan~irodp 2011 da

a expropiación de terreos destinados a sistemas xerais ou dotacións
públicas locais, o propietario dos terreos poderá instar á
administración para que actúe, de acordo co arligo 99 da Lei de
Ordenación Urbanistica e Protección do Medio Rural en Galicia.
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2.

DESENROLO E EXECUCIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACION
2.1.

2. Fiquras Com~lementarias

Disposici6ns Xerais

Para detallar a ordenación en áreas limitadas ou precisa-la regulación
de materias especificas, o propio Plan ou algunha das figuras de

De acordo coa lexislación vixente, o presente Plan Xeral de Ordenación

planeamento referidas no artigo anterior, poden ser complementadas

desenrolarase mediante os seguintes tipos de instrumentos:

mediante as seguintes figuras:

a)

Instrumentos de ordenación

a) Estudios de Detalle, coma complemento do Plan Xeral ou de Plans

b)

Instrumentos de xesti6n

c)

lnsfrumentos de execución

Especiais de Reforma Interior para o solo urbano, e de Plans

2.2.

Parciais para o urbanizable.
b) Normas Especiais de Protección, en calquera clase de solo para a
catalogación, conservación. restauración ou mellora dos edificios

Instrumentos de Ordenación

urbanos e dos elementos ou espacios naturais.

Segundo ostenten ou non capacidade para salifica-lo solo conforme á

c) Ordenanzas

Especiais.

lexislación urbanística, os instrumentos de desenrolo do Plan Xeral

complementarios do planeamento.

agrúpanse en dúas especies:

Xeral ou ben porque
desenrolo ou aclaración.

a)

Firruras de planeamento

b)

Ficluras complementarias

2.2.1. Plans Parciais
1. O Plan Parcial é o instrumento para o d e s e n v o l v e & ~ o e

1. Fiquras de Planeamento

concreción da ordenación urbanística que culmina o sistema de
O desenrolo do Plan Xeral instrumentase mediante os seguintes tipos

planeamento no solo urbanizable (salvo a redacción eventual de
Estudios de Detalle), e da comezo á fase posterior da execución da

de plans:

urbanización.
a) Plans Parciais de Ordenación, para o solo urbanizable delimitado
2. Os Plans Parciais desenvolverán de forma integral os ámbitos

territoriais correspondentes a sectores unitarios de solo urbanizable,

b) Plans de Sectorización para o solo urbanizable non delimitado

sinalando a súa ordenación detallada e completa con suxeición ó
c) Plans Especiais, que poderán ser de Reforma Interior para a

establecido oara cada un de eles ~ o l o
Plan Xeral. de modo aue sexa

ordenación detallada no solo urbano, de protección, rehabilitación e

posible a s i a execución mediante os sistemas de actuación e

mellora do medio rural nos núcleos rurais e o seu entorno, ou con

proxectos de urbanización que procedan.

oulras finalidades especificas en calquera clase de solo.
3. 0 s plans Parciais terán que contar como mínimo, as determinacións

que se sinalan no ariigo 64 da Lei de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural en Galicia, en especial nos aspectos que
PLAN SEIb\L DE ORDENACIÓN RIUNICIPAL DE TU1 -NORhlAS URHAN~STICAS
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se sinalan especificamente para cada un dos sectores que se han

protección da paisaxe; a protección das vías de comunicación a

de desenvolver mediante este instrumento.

protección e mellora do medio rural ou agrícola; a protección de
espacios

naturais;

a

protección

preventiva

para

o

establecemento e coordinación das infraestructuras urbanas.

2.2.2. Plans de Sectorización

etc..
1. O Plan de Sectorización é o instrumento mediante o cál
establécense as determinacións estructúrante da ordenación
urbanistica

necesarias

para

a

transformación

dos

terreos

d) Plans Especiais de Protección, Rehabilitación e Mellora do
Medio Rural da cál a súa finalidade é a protección. rehabilitación
e mellora dos elementos máis característicos da arquitectura

clasificados como solo urbanizable non delimitado.

rural, as formas de edificación tradicionais, os conxuntos
2. 0 s plan Parciais terán que conter, como mínimo, as determinacións

significativos configurados por elas e los núcleos rurais.

que se sinalan no artigo 67 da Lei de Ordenación Urbanística e
3. 0 s Plans Especiais conterán as determin~iónse documentación

Protección do Medio Rural en Galicia.

que sinaian os artigos 68 e
2.2.3. Plans Especiais

Urbanística e Protección do medio

1. O Plan Especial é o instrumento para o desenrolo específico do

Os Plans Especiais que actúen

Plan Xeral dende un punto de vista sectorial, é dicir, con incidencia

Xeral para ser desenvolvidos m

limitada

respectarán o contido que, para

ós

aspectos

urbanísticos comprendidos nos

seus

presentes Normas.

obxectivos.
2. Os plans Especiais poderán ter como finalidade:

4. Nos

Plans Especiais de

Reforma

Interior, o

contido das

determinacións e, por tanto, da súa documentación, será igual ós
a) O desenrolo de infraestructuras pertencentes ós sistemas xerais:

correspondentes ós Plans Parciais, coac salvedades de que os que
fosen claramente innecesarios por non gardar relación coas

b) A ordenación de sectores determinados do solo urbano para a

características propias da reforma de que se trate.

súa reforma interior, mellora o saneamento, xa sexa en
actuacións illadas referidas a unha determinada finalidade. ou

5. 0 s Plans Especiais de iniciativa privada cumprirán. na medida en

ben en operacións integradas dirixidas á reestructuración

que sexan de aplicación. as determinacións establecidas polas

urbanística dunha área delimitada a este efecto polo Plan Xeral.

presentes Normas para os Plans Parciais do m e m o tipo de
iniciativa.

c) A protección, conservación ou posta en valor de áreas
pertencentes a calquera clase de solo ou elementos urbanos ou
naturais,

illados

ou

xenericamente

2.2.4. Estudios de Detalle

considerados,

comprendendo, entre outros análogos, os seguintes obxectivos;

1. 0 s Estudios de Detalle redactaranse cando fose preciso completar

a conservación e valoración do patrimonio arquitectónico e

ou adaptar determinacións establecidas no Plan Xeral para o solo

urbanístico; a conservación e valoración de belezas naturais; a

P L \ N KERAL DE ORDENACIÓN
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urbano ou nos Plans Parciais para o urbanizable. 0 s seus

2.3.

Xestión do Planeamento.

obxectivos serán os seguintes:
2.3.1. Condicións esixibles a toda actuación urbanística.

a)

Completar ou reaxusta-las aliñacións e as rasantes.
A execución do planeamento desenrolarase polos procedementos

b) A ordenación dos volumes edificables

establecidos na lexislación urbanística aplicable que garantirán a
c) A concreción das condicións estéticas e de composición da
edificación, en complemento ó planeamento.

distribución equitativa dos beneficios e cargas entre os afectados, asi
como o cumprirnento dos deberes de cesión dos terreos destinados a

2. 0 s estudios de Detalle redactaranse naqueles supostos nos que así

dotacións públicas e de aqueles nos que se localice o aproveitamento

se dispoiía no presente Plan, nos instrumentos de planeamento de

correspondente á Administración, o igual que a financian, e , no seu

desenrolo, ou cando o concello o considere necesario, por propia

caso, a execución da urbanización.

iniciativa

ou

a

proposta de

interesados, en

atención ás

circunstancias urbanísticas dunha actuación ou emprazarnento

2.3.2. Áreas de reparto e polígonos de e x e ~ u c ~ p ~ j n t e g r a l .

determinados.
En

curnprimento do disposto

Urbanística e Protección do Medio Rural

2.2.5. Normas Especiais de Protección

dk

Xeral establece áreas de reparto no
Ó amparo do previsto no artigo 78.3. do Regulamento de Planeamento.

cando o cumprimento dos obxectivos xerais do Plan Xeral en materia

Dentro de cada área de reparto

de conservación e mellora de edificios ou conxuntos urbanos e de

integral que permitirán o cumprimento dos d e b e w d ~ , ~ $ ~ & 5de
n,

elementos ou espacios naturais non requiran a redacción de Plans

distribución de cargas e beneficios e de urbanización sexan

Especiais ou, en todo caso, w m o complemento destes e das presentes

procedentes.

Normas

Urbanísticas,

Protección, dirixidas a

poderán dictarse
desenrolar ou

Normas

Especiais

completar a

oskl

de

regulación

No solo urbanizable delimitado, cada área de reparto componse dun

particularizada dos usos e clases de obras admisibles dos requisitos

sector así w m o so sistemas xerais pertencentes ou adscritos a eles. En

específicos de tramitación de licencias. Estas Normas incorporarán, no

canto o solo urbanizable non delimitado, as áreas de reparto coincidirán

seu caso, os Catálogos dos edificios ou elementos afectados.

cos sectores que se delimiten con ocasión da redacción dos plans de
sectorización.

2.2.6. Ordenanzas Especias.
2.3.3. Sistemas de Actuación.

Ós efectos destas Normas, considéranse Ordenanzas Especiais todas
aquelas disposicións de caracter xeral e competencia ordinaria
municipal. que regulan aspectos determinados relacionado coa
aplicación do planeamento urbanístico, tanto as que se dicten en
cumprimento do disposto no Plan Xeral, como complemento das
mesmas. como as que aprobe o Concello no exercicio das
competencias que a lexislación Ile outorgue.

1.

A execución do planeamento levarase a cabo por algún dos
sistemas de actuación previstos polo artigo 126 da Lei de
Ordenación Urbanistica e Protección do Medio Rural en Galicia:
cooperación,

expropiación,

concerto.

concesión de obra urbanizadora.

compensación

ou

>)

2.

A Administración actuante elixirá o sistema de actuación

comprendido no seu perímetro, con solidariedade de beneficios e

atendendo ás determinacións que ó respecto sinalan as

cargas. A tal fin, estes propietarios aportan os terreos de cesión

Presentes Normas, e cando estas non o indicaran o fixará

obrigada, realizan a súa costa a urbanización nos termos e condicións

segunda as condición e circunstancias que concorran dando

que se determinen e se constitúen en Xunta de Compensación, salvo

preferencia ós sistemas de compensación e cooperación, salvo

que todos os terreos perlenzan a un titular.

cando razóns de urxencia ou necesidade esixan a expropiación.
2.3.8. Sistema de Concesión de Obra Urbanizadora.
2.3.4. Sistema de Cooperación

É un sistema no cál o municipio outorga ó axente urbanizados ou
No sistema de cooperación os propietarios do solo comprendido no

concesionario a realización das obras de urbanización, procedente este

poligono aportan o solo de cesión obrigada e o Concello executa as

á distribución dos

obras de urbanización con cargo ós mesmos. A aplicación do sistema

retribución en terreos

de cooperación esixe a reparcelación dos terreos comprendidos no

co Concello.

polígono, salvo que esta sexa innecesaria por resultar suficientemente
equitativa a distribución de beneficios e cargas.

2.3.9. Parcelacións Urbanísticas e

2.3.5. Sistema de Expropiaci6n

1.

Considerarase parcelación
dúas ou máis lotes ou

A expropiación aplicarase como sistema de actuación por poligonos

sexa de forma simultánea ou sucesiva

completos e comprenderá tódolos bens e dereitos incluidos nos
mesmos. Cando a execución do planeamento se realice polo sistema de

2.

Considerarase ilegal a efectos urbanisticos, toda parcelación que

expropiación, a delimitación dos poligonos deberá ir acompañada dunha

sexa contrario ó establecido no planeamento urbanístico que Ile

relación de propietarios e dunha descrición dos bens ou dereitos

sexa de aplicación ou que infrinxa o disposto na lexislación

afectados, redactadas con arranxo ó disposto na Lei de Expropiación

urbanística.

Forzosa.
3.
2.3.6. Sistema de Concerto

Nas parcelacións e segregación procurarase que a división das
fincas se axuste ás regras de xeometria, orden e uniformidade
para a súa edificación de acordo co presente documento,

O sistema de concerto poderá utilizarse cando tódolos terreos do

xustificándose

polígono, excepto os de uso e dominio público, si é o caso, pertenzan a

excepción das regras.

as

parcelacións

singulares

que

supoñan

un só propietario. ou ben cando todos os propietarios do poligono
garanliran solidariamente a actuación.

Nas segregacións de fincas no solo rústico non poderán crearse
novos accesos públicos si non é no marco da lexislación agraria

2.3.7. Sistema de Compensación

e das previsións sinaladas nestas normas.

O sistema de compensación ten por obxecto a xestión e execución da

Ardo. lrenp Suirez LbPZ

kzw'

urbanización dun poligono polos mesmos propietarios do solo
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2.4.

Instrumentos de Execución

4. Cada proxecto, unha vez aprobado e concedida a correspondente

licencia, quedará incorporado a esta como condición material da
2.4.1. Clases de Proxectos

mesma. En consecuencia, deberá someterse a autorización
municipal previa toda alteración durante o curso das obras do

A execución material das determinacións do Plan Xeral e dos seus

proxecto obxecto da licencia. salvo as meras especificacións

instrumentos de desenrolo realizarase mediante proxectos técnicos, os

constructivas ou desenrolos interpretativos do mesmo que non

cales, segundo o seu obxecto se inclúen nalgunhas das seguintes

estiveran contidos no proxecto aprobado ou fixados nas condicións

clases:

particulares da licencia.

a) De urbanización

2.5.

Intewencións Municipal do Uso do Solo

b) De edificación

2.5.1. Competencia e

c) De actividades e instalacións
1. A competencia para outorgar as
2.4.2. Condicións Xerais dos Proxectos Técnicos

conceiios, segundo o
réxime local.

1. A efectos do exercicio da competencia municipal sobre intervención

das actuacións públicas ou privadas sobre o solo, entendese por

2. Non se poderá conceder licencia

proxecto técnico aquel que define de modo completo as obras ou

outorgamento da autorización da

instalacións a realizar, co contido e detalle que requira o seu

supostos previstos nos artigos 34 e seguintes da Lei de Ordenación

obxecto, de forma que o proxectado poida ser directamente

Urbanistica e Protección do Medio Rural en Galicia.

executado mediante a correcta interpretación e aplicación das súas
especificacións.

De igual forma, o concello non poderá conceder licencia sen esixi-la
aporlación previa das autorizacións sectoriais preceptivas que

2. 0 s proxectos se estructuran documentalmente na Memoria

deben outorgar outras administracións.

descriliva e xustificativa, Planos, Prego de Prescricións técnicas e
Presupostos, cos complementos que se esixen para cada clase de

2.5.2. Actividades Suxeitas a Licencia

actuación nas presentes Normas, nas Ordenanzas e Instruccións
Técnicas municipais de aplicación e nos Regulamentos vixentes. En

Están suxeitos a Licencia previa. sen prexuizo das autorizacións que

calquera caso aplicarase o Artigo 195.3. da Lei 912002.

fosen procedentes de acordo coa lexislación aplicable. os actos de
edificación e usos do solo contidos no arligo 194.2 da Lei 912002 de

3. Os proxectos técnicos necesarios para a obtención de licencias de

obras ou instalacións deberán vir subscritos por técnico ou técnicos

Ordenación Urbanistica e Protección do Medio Rural de Galicia e o artigo
a'na

10 do Regulamento de Disciplina Urbanistica de Galicia.

que sexan competentes, por relación ó obxecto e características do
proxectado.
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2.5.3. Concesión e Denegación de Licencias

1. As licencias outorgaranse de acordo coas previsións da lexislación e

2.5.5.2.

Reforma e Ampliación

Enténdense por reforma ou ampliación aquelas operacións de
construcción encaminadas a modifica-lo edificio existente ben sexa para

do planeamento urbanistico.

destinalo a uso distinto, ben por calquera outra causa
2. Para o seu outorgamento serán preceptivos os informes técnicos e

Distinguense dous subtipos:

xurídicos sobre a súa conformidade coa legalidade urbanística,

Reformas e ampliaci6ns estructurais

emitidos polos sewicios correspondentes á entidade outorgante.

Si a súa realización implica modificación de elementos estructurais

Toda resolución que denegue licencia deberá ser motivada coa

(modificación de estructura, elevación de plantas), fachada ou cuberta.

referencia explícita ás normas ou determinacións do planeamento

Reformas non esfructurais
si se limitan a redistribución de espacios interi

que se incumpran polo proxecto para o que se solicita.

operación que non afecte a elementos e
2.5.4. Solicitude de Licencia

cuberta.

A licencia deberá solicitarse ó Concello mediante a presentación da

2.5.5.3.

correspondente instancia e os requisitos que para cada caso concreto
es especifican na presente normativa.

Conservación

Denominanse obras de
estético, funcional e
Distinguense dous subtipos:

2.5.5. Tipos de Licencia de Obra

--."

Licencias de obra maior, que comprende os conceptos de obra nova,
reforma e ampliacións estructurais e obras de conservacións

Distinguense nas presentes Normas catro tipos de licencia:

-

Licencias de obra nova

-

Licencias de reforma e ampliación

-

Licencias de conservación

-

Licencias de demolición

estructurais.
Licencias de obra menor, que comprende os conceptos de reforma non
estructural e obras de conservación non estructurais.
2.5.5.4.

Demolición

Denominanse obras de demolición aquelas que se realizan para facer
2.5.5.1.

desaparecer un edificio ou parte do mesmo.

Obra Nova

Divídese en dúas categorías: demolición total, coando supoña a
Denominase obra nova a efectuada para a construcción dun inmoble de

desaparición completa do edificio e demolición parcial coando

nova planta ben sobre solar libre (no que non existiu ningunha

soamente elimínese unha parte do mesmo.

anterior), ben sobre

solar procedente do derribo dun

edificio existente, ben como ampliación de edificios existentes, sempre
que esta o sexa en superficie de planta baixa.

6 s efectos de outorgamento de licencias, os proxectos técnicos
comporanse como mínimo de Memoria, Planos, Prego de Condicións e
Presuposto, ademais dos establecidos no arligo 195.3 da Lei 912002.

1. Na memoria describirase a obra ou instalación.

Municipal, aínda que non sexa inmediatamente seguida da solicitude de

Expoñerase a súa finalidade e se xustificará a solución adoptada

licencia de obra nova.

poñéndose de manifesto o cumprirnento das presentes Normas ou

A concesión de aliñación non implica, en consecuencia, a licencia de

as do Plan que desenrole.

construcción.
A aliñación darase sobre o plano topográfico do solar e zona inmediata,

2. Os planos de situación plasmaranse sobre copia do Plan Xeral. 0 s

presentado polo solicitante a escala mínima de 1/500. referindo os seus

planos de emprazamento redactaranse como mínimo a escala de

puntos característicos a outros fixos do terreo, de maneira que quede

11500 e con referencia ós elementos urbanos e á parcelación e

suficientemente determinada. Xunto co plano do Plan Xeral.

ordenación existente.
2.5.8. Sinalamento da Aliñación
3. 0 s planos de edificación deberán ser perfectamente lexibles e

faranse como mínimo a escala 1/100, debendo presenta-las plantas,

Ó acto de sinalamento concorrerá a D ~ M ~ ~ & )

seccións e alzados necesarios para a clara descrición da obra

Municipal designado e o propietario do

proxectada.

polo seu apoderado.
~

O solar estará libre de obstácu~os~
4. No caso de actuacións que non impliquen unha modificación da

a

r

a

Firmará o propietario ou o apoderado
plano de aliiiación e o acta, en sinal de

~

f

~

o.*

,,>.'.'

- n ormidad%,,.,djo #C opietario
8

m

Enfuscado ou revestido de muros con cemento ou materia
análoga en fachadas á vía pública.
Pintura e revoco de fachadas á vía pública, colocación de

..

0,,,,,!cc.c,
1 'n:

recibirá a copia autorizada destes documentos.

nas R,,.+,
---.v

Constará no acta de aliiiación:

l.A liña de edificación

carpintería exterior ou interior.
2. A profundidade edificable do solar

Reforma de ocos de fachada sen cargadeiros.
Repaso e substitución de canlóns, etc..

3. A Norma que Ile afecte no que respecta á altura máxima e ós usos

Será suficiente unha memoria por duplicado na que se indique o

autorizados.

material a utilizar e as características constructivas e estéticas na
solución adoptada, dous exemplares de presuposto, croques da

2.5.9. Requisitos de Urbanización

modificación, canlóns e plano de situación sobre o Plan Xeral.

1. Para outorgar licencia de edificación no solo urbano é preciso que a
parcela conte cos seguintes elementos de urbanización: acceso

2.5.7. Solicitude de Aliñación

rodado público, pavimentación da calzada. rede de subministro de
En todo o ámbito municipal, cando se trata de obra de nova planta, ou

enerxía eléctrica e de abastecemento de auga, alumeado público y

reconstrucción previo derrube de obra vella, será condición inescusable
a solicitude previa de aliñación e rasante, que, por outra parle, pode

rede de saneamento.

presentar calquera propietario de solar ou terreo dentro de termo

2. Para outorgar licencia de edificación no solo de núcleo rural será

preciso que a parcela estea urbanizada con arranxo ás normas
minimas establecidas en cada caso pólo Plan Especial de
PLAN SERAL DE ORDENACI~NhlUNlClPAL DE 1'UI- NORMAS URDAN~STICAS
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~

re e ~ e n t e ? ~ ~ & ~ p@'"ls'icrli
f&
ir

estructura, como poden ser:

~

~

~

~

:

~

Protección. Rehabilitación ou Mellora do Medio Rural e se este non

técnicos municipais informarán sobre estes extremos, carecendo de

existirei se esixiría que conte polo menos con acceso rodado

eficacia a licencia mentres non se constitúa a garantía.

público, abastecemento de auga, evacuación e tratamento de augas
2.5.10. Licencias en Solo Urbanizable Delimitado

residuais e subministro de enerxía eléctrica.
En ausencia do Plan Especial de Reforma Interior ou de Protección,

Nas áreas de solo urbanizable delimitado non poderán outorgarse

rehabilitación ou Mellora do Medio, o Concello poderá autorizar a
execución simultánea coa edificación dos elementos primarios da

licencias de edificación ata que non se haxa realizad&Pgrp,qqrjgc~~~~
Alirohqrl
i,tiif
CIA
execución do correspondente Plan P a r c a

urbanización que permitan a resolución individual do abastecemento de

administrativa o acordo aprobatorio de reparcelación ,ou coinpeH8%@fraestruturac

auga elou a evacuación e tratamento de residuais, sempre que

do polígono correspondente

~ l gf ~ i ~ ~ ~ , , , ~ , , ~ ~

concorran as seguintes circunstancias:

-

DO

Que o núcleo rural de que se trato non dispoña de rede de

que as correspondentes á infraestructura

abastecemento de auga elou encanamentos. nin este prevista a

xerais ou as de caracter provisional a que se refire o Artigo 102 da L~;'"

súa execución mediante proxectos de obras ordinarias.

-

mesmo modo, nestas áreas non pode

de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural en Galicia, en
tanto non sexa aprobado o Plan Parcial correspondente.

Que non se alcancen os niveis previstos para os indicadores a
que se refire o Art.. 56.f da Lei de Ordenación Urbanistica e

2.5.11. Obras sen Licencia ou que Non se axusten a Licencia.

Protección do Medio Rural en Galicia.

-

Que se garantiren no proxecto de edificación as condicións

As obras que se executen sen licencia ou orde de execución ou que non

técnico-sanitarias das instalacións en relación á parcela sobre a

se axusten ás condicións estipuladas nas mesmas, serán suspendidas

que se pretenda edificar e o seu entorno, cumprindo en todo

conforme ó disposto nos artigos 209 e seguintes da Lei de Ordenación

caso as normas e estándares técnicos que esixe a lexislación

Urbanistica e Protección do Medio Rural en Galicia.

vixente.

-

Que

o

proxecto

de

edificación

prevea

e

2.5.12. Condicións das Obras en relación coas Vías Públicas.

xustifique

suficientemente que a disposición das instalacións do edificio e
das instalacións individuais de abastecemento elou evacuación

1. Todo propietario que execute unha obra, de calquera natureza. será

e vertido permitan as conexións coas redes que che cheguen a

responsable ante o Concello dos danos que poida ocasionar nas

implantar na vía pública á que a parcela dea fronte.

vías públicas ou servicios municipais.

Documenlo corrixido en base ¿ Orde de 26 de Xaneiro de 2011 da
3. Se poderá outorgar licencia condicionada á terminación das obras

de urbanización cando se asegure a execución simultánea da
mesma. A fianza de garantia será suficiente para garantir que, en
caso de non ser executadas as obras polo promotor, o concello
asumirá a realización das mesmas sen custe algún para as súas
arcas. A tal fin, no procedemento de outorgamento de licencia, os
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Si as obras que se executen afectaren a servicios de caracter xeral
ou público, os propietarios o comunicarán por escrito as empresas
correspondentes ou entidades administrativas, con oito dis de
antelación o comezo das mesmas, no devandito prazo ditas
empresas ou entidades deberán toma-las medidas oportunas en
evitación de danos propios ou a terceiros, dos que serán

responsables desde

a

finalización

do

prazo anteriormente

2. Queda prohibida a utilización de explosivos, salvo casos moi

especiais. que necesitaran autorización expresa.

mencionado.
3. 0 s escombros e acopios de materiais, non poderán empillarse na
vía pública, ni apoiados en vallas ou muros de peche.

3. Cando por derrubamento ou obras nunha edificación sexa necesario
apea-la contigua. solicitarase licencia polo propietario desta,

4. As fachadas dos edificios públicos e privados, así como as súas

medianeiras e paredes contiguas ó descuberto, anque non sexan
visibles desde a vía pública, deberán conservarse nas debidas
condicións de hixiene e ornato.

expresando nunha Memoria firmada por facultativo legalmente
autorizado, a clase de apeos que se vaian a executar, acompañando
os planos necesarios. No caso de negativa de dito propietario a
realiza-las obras de apeo, poderase
dono da casa que se vaia a de

5. Obrigarase ós propietarios de calquera clase de edificación a

executa-las obras, o cál deberá

conservar tódalas partes da construcción en perfecto estado de

compromiso formal de sufragar, se @d&de+,$

solidez, a fin de que non poidan compromete-la seguridade pública.

gastos que ocasiona o apeo,
los gastos ocasionados, con

6. Todos os ándamos auxiliares da construcción, deberán executarse

baixo dirección facultativa competente e se Iles dotará das

afecten a unha medianeira.
servidumes. no código Civil.

precaucións necesarias para evitar que os materiais e ferramentas
de traballo poidan caer á rúa, na que se colocarán as sinales de
precaución que en cada caso sexan convenientes.

4. En todo caso, cando se vaia a comezar un derrube ou baleirado
importante, o propietario terá obrigación de comunicalo, en forma
fidedigno, ós confinantes das fincas por si debera adoptarse algunha

7. En toda clase de construcción, así como no uso de maquinaria

precaución especial.

auxiliar da mesma, gardaranse as precaucións de seguridade no
traballo esixidas polas leis vixentes en cada momento sobre a
materia.

5. No caso de urxencia polo perigo inmediato, poderán dispoñerse no
acto, pola dirección facultativa da propiedade, os apeos ou obras
convenientes, anque consistan en tornapuntas exteriores, dando

2.5.13. Derrubamentos

conta inmediata ó Concello das medidas para a seguridade pública.
sen prexuízo de solicita-la licencia no prazo de corenta e oito horas

1. Cando un propietario desexe proceder ó derrube dun edificio,

debera solicita-la oportuna licencia municipal,

acompañando

Memoria subscrita por un facultativo competente, especificando os
pormenores do edifico ha de derrubarse e dos edificios adxacentes,

seguintes e abona-los dereitos que proceda. Igualmente, en ditas
circunstancias, o aparellador municipal ou quén corresponda, esixirá
que se realicen os apeos ou obras que estime necesario para
garantir a seguridade pública.

así como os planos que sexan necesarios para a súa aclaración. O
concello poderá fixar hora e prazo en que haxan de verificarse os

2.5.14. Valado de Obras

derrubamentos, para evitar danos e molestias á circulación, sendo
obrigado, en todo caso, a colocación de valla en todo o fronte que
haxa de demolerse.

1. En toda obra de nova planta ou derrube e nas de reforma ou
conservación que afecten ás fachadas haberá de colocarse unha
valla de protección de dous metros de altura, como mínimo, de
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materiais que ofrezan seguridade e conservación decorosa e situada
a) Cando o custe das obras necesaria exceda da metade do custe

á distancia máxima de dous metros da aliñación oficial. Debera

de reposición da edificación ou de nova construcción con

quedar remitido do bordo, a lo menos 0,60 metros, para permiti-lo

características similares, excluido o valor do solo.

paso de peóns.

b) Cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos
2. Cando por circunstancias especiais non se faga aconsellable a

seus elemento estructurais fundamentais.

aplicación de ditas Normas, o técnico municipal fixará as
c) Cando se requira a realización de obras que non puideran ser
ion de fora de
autorizadas por encontrarse o

caracteristicas da valla pudendo ordena-la a súa desaparición total
no momento en que terminen os traballos indispensables na planta

ordenación.

baixa, continuando as obras nas plantas superiores.

3.
3. Cando as obras ou instalacións poidan supoñer, en si mesmas ou

NO

caso de incumprimento da orde de

Municipal procederá á execución

no seu montaxe, un perigo para os viandantes, esixirase, durante as

execución forzosa mediante a

horas de traballo, a colocación na rúa dun dispositivo que advirta o

reiterables mensualmente ata

perigo. Cando as caracteristicas de tránsito os aconselle. poderá

obrigado, en contia de 1.000 a

limitarse o traballo a determinadas horas.
4. Si existise urxencia e perigo na demora. o alcalde, baixo a súa
4. Nas zonas que sexa obrigado o retrinqueo. a valla colocarase na

aliiiación oficial. Non será obrigada cando estea construido o peche

responsabilidade, por motivos de seguridade disporá o necesario
do inmoble e ó desaloxo dos seus

respecto á habitabilidade
ocupantes.

definitivo.

5. Nos bens declarados de interese e nos núcleos históricos estarase
5. A instalación de vallas entendese sempre con caracter provisional,

ó disposto na lexislación de patrimonio histórico aplicable.

en tanto dura a obra. Por iso desde o momento en que transcorra un

Cando

mes sen dar comezo as obras, ou estean interrompidas por igual

construcción

periodo, debera suprimirse a valla e deixar libre a beirarrúa ó

permanecerá suxeito o

tránsito público.

aproveitamento suxeito do seu propietario non excederá do preciso

por

calquera
ou

circunstancia

edifico

catalogado,
réxime

resulte
o

destruida

terreo

propio da

unha

subxacente

catalogación.

O

para a fiel restitución, que poderá ser ordenada nos termos que
2.5.15. Edificios en Estado Ruinoso

regulamentariamente se determinen.

1. Cando algunha construcción ou parte dela estivese en estado

2.5.16. Inicio e Final de Obras

ruinoso, o Concello. de oficio ou a instancia de calquera interesado,
a declarará en situación de ruina e acordará a súa demolición total

De acordo co artigo 18-2 do Regulamente de Disciplina Urbanistica de

ou parcial, previa

tramitación do expediente contradictorio con

Galicia, o prazo para a iniciación das obras, unha vez concedida a

audiencia do propietario e dos moradores, excepto cando o perigo

licencia será de seis (6) meses. O Prazo de terminación das obras será

inminente o impidese.

de tres (3) anos, non pudendo interromperse as obras por un tempo
superior a seis meses.

2. Declararase o estado ruinoso nos seguintes supostos:
PLAN SERAL DE ORDENACION >NIUNICIPz\LDE TU1 - NORhlAS URLIAK~STICAS
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3.1.3. Identificación e Tipificación dos Núcleos de Poboación

3.1.

0 s núcleos de poboación delimitados como tales no presente Plan

DIVISIÓN DO TERRITORIO

dividense en urbanos e rurais.
A totalidade do solo do municipio regulase a través de :
0 s primeiros caracterizanse por estar integrados na malla urbana
A clasificación en tipos de solo segundo o seu réxime xuridico.

existente e ter acceso rodado público, abastecemento de auga,

A cualificación do solo segundo a asignación de usos

evacuación de augas residuais e subministro de enerxia eléctrica

urbanisticos.

proporcionados mediante as
capacidade para atende-la edificación

t

A identificación e tipificación dos núcleos de poboación

tamén os que, crecendo dalgún destes
en áreas ocupadas pola edificación a ldlh%+hos

3.1.1. Clasificación do Solo

partes dos espacios aptos para ela.

S

estableza.
De acordo co artigo 10 da Lei de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural en Galicia, a totalidade dos terreos pertencentes o
termo municipal inclúense nos seguintes tipos de solos: solo urbano,
solo urbanizable. solo de núcleo rural e solo rústico.

A efectos dos disposto no Artigo 13
Protección do Medio Rural en Galicia, constitúe un núcleo de poboación
aquela área do territorio na que a proximidade das edificacións, os lazos
de relación e coherencia entre lugares dun m e m o asentamento con

3.1.2. Cualificación do Solo

topónimo

diferenciado,

a

morfoloxia

e

tipoloxia

propia

deste

asentamento e da área xeográfica na que se encontra, o ámbito
Mediante a cualificación determinase a asignación zonas dos usos
urbanisticos e se regula o réxime destes con caracter xeral para tódalas

delimitado presente unha consolidación pola edificación de como
minimo o 50%. de acordo coa ordenación proposta.

clases de solos e con caracter pormenorizado para as áreas de solo
urbano de ordenación directa. A pomenorización de usos en áreas de
solo urbanizable e nas de urbano suxeitas a desenrolo posterior, é
función propia do planeamento parcial e especial correspondente.

Do mesmo xeito, delimitase unha área de expansión destes núcleos en
función do crecemento previsto e a existencia de vivendas nas
proximidades do mesmo.

0 s usos globais son os seguintes:
Comunicacións e transportes
Documento corrixido en has

Parques e xardíns públicos

O de Xantiro de 20H da
e lnfra~struclurasobre

Equipamentos

-

Servicios en infraestructuras urbanas
Residencial
Comercial
Industrial
Terciario
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3.2.

aproveitamento tipo da área de reparto correspondente, coas

RÉXIME DO SOLO URBANO

excepcións sinaladas na Lei de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural en Galicia.

O solo urbano comprende as áreas integradas na malla urbana
existente, ocupadas pola edificación consolidada a lo menos nas súas
dúas terceiras paries ou con servicios urbanos de acceso rodade

3.2.2. Deberes dos Propietarios do Solo Urbano.

público, abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e
subministro

de

enerxía

eléctrica

proporcionados

mediante

3.2.2.1. Solo Urbano Consolidado:

as

correspondentes redes públicas. A súa delimitación reflíctese nos
planos de Ordenación.

a)

Os propietarios de terreos en solo urbano consolidado deberán
completar a súa costa a u r b a n . z a c i ó & b b ~ r & ~ ~ k ~ g
hiabrdo !o , ,in.ai
mesmos acaden a condición d & ? f l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ o ~ ~

O solo urbano divídese en dúas categorías:

,

,t\i!F~=
..

,

edificalos en prazo si se encontraran
.,. en
. prazos parA-&g-~caii~uiLi~;lS
C1?2

Solo urbano consolidado integrado polos solares así como as

al!;,

se establecera non plan. ~ i n
.i.,rt!rc.h.
p ~ n1 d&brhh\jcopsqn/ar
t e
.-L.:.

parcelas que, polo seu grado de urbanización efectiva e asumida

e

rehabilita-la edificación.

polo Plan. poden adquirir a condición de solar mediante obras
accesorias e de escasa entidade que poden executarse

3.2.2.2. Solo Urbano Non

simultaneamente coas de edificación ou construcción.
Solo urbano non consolidado integrado pola superficie restante do

a)

vías, parques, xardíns públicos e demais dotacións públicas de

solo urbano e, en todo caso, polos terreos nos que sexan

caracter local ó servicio do ámbito de desenrolo no que os seus

necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación

terreos encóntranse incluidos. 0 s terreos destinados a sistemas

urbana ou obtención de dotacións urbanísticas, con distribución

xerais que se inclúan nas áreas de reparto serán de cesión

equitativa de beneficios e cargas, ou por aqueles sobres os que o

obrigada e gratuita.

plan prevé unha ordenación substancialmente diferente á
realmente existente, así como as áreas de recente urbanización
b)

xurdidas a mame de planeamento.

Ceder gratuitamente a favor do Concello os terreos destinados a

Ceder obrigatoriamente e gratuitamente o terreo necesario para
situar o 10 % do aproveitamento tipo que corresponda ós terreos
incluídos nas áreas de reparto en solo urbano non consolidado.

3.2.1. Aproveitamento Urbanístico dos Propietarios.

c)

O aproveitamento urbanístico dos propietarios do solo urbano será:

Costear as obras de urbanización e executala nos polígonos que
se xestionen polo sistema de compensación, de acordo cos

Nos terreos situados en zonas de solo urbano consolidado e non
incluidos nas áreas de reparto, o aproveitamento real da
aplicación directa das determinacións do plan sobre a parcela.

Solicitar a licencia de edificación e edifica-los solares nos prazos
sinalados no presente plan.

Nos terreos situados en áreas do solo urbano non consolidado, o
1

aproveitamento resultante de referir a súa superficie o 90% do
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e)

Cede-los

terreos

onde

se

localice

o

aproveitamento

correspondente o concello, por exceder do susceptible de

Estes prazos poderán modificarse nas seguintes circunstancias:

apropiación privada.
No prazo para urbanización poderá modificarse por aspectos
r)

Mentres non se leve a cabo a edificación dos solares deberanse

técnicos que supoñan un retraso xustificativo na execución das

cumprir as seguintes condicións:

obras.

P 0 s solares deberán manterse libres de maleza e nun
perfecto estado de limpeza.

2- 0 s peches dos solares á vía pública deberán realizarse con
materiais e cores adecuados ó entorno.

poderá alterase.

o

prazo para

xustificando a pouca

3.2.5. Condición de Solar

No solo urbano que non deba ser obxecto de desenrolo de
planeamento de reforma interior, o dereito ó aproveitamento urbanístico
adquírese polo cumprimento dos deberes de cesión, equidistribución e
urbanización, cando se actúe en poligonos do desenrolo integral.
debendo acredita-los propietarios o cumprimento dos expresados
deberes.

Terán a condición de solar as
divididas e aptas para a
acceso

por via pública pavimentada e servicios urbanos de

abastecemento de auga potable, evacuación de augas residuais á rede
de saneamento, subministro de enerxía eléctrica, alumeado público, en
condicións de caudal e potencia adecuadas para os usos permitidos.

No caso de actuacións illadas. o aproveitamento urbanistico adquirese
ó converte-la parcela en solar.

Deberán estar urbanizadas de acordo coas aliñacións, rasantes e
normas técnicas establecidas polo presente Plan.

Prazo para a Urbanización e para Solicitude de Licencia de

Edificación.

0 s terreos incluidos no solo urbano non consolidado e no solo
urbanizable só poderán alcanzar a condición de solar despois de

O prazo para o cumprimento dos deberes de urbanización e reparto de
cargas e beneficios sinalados anteriormente, será de catro anos desde
a aprobación do planeamento correspondente, de acordo o arligo 189
da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural en
Galicia.
O prazo para solicita-la edificación no solo urbano non sometido a
desenrolo de planeamento de reforma interior será de catro anos desde
que a parcela adquira a condición de solar.

PLAN XERAL DE OHDENACI~NhIUNICIPA1, DETUI -NOHhíAS URDANÍSTICAS
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O prazo para levar a cabo o reparto de cargas e beneficios non

obxecto da licencia.

3.2.3. Adquisición dos Dereito ó Aproveitamento Urbanístico.

3.2.4.

O

35

executadas, conforme o planeamento urbanístico, as obras de
urbanización esixibles para a conexión cos sistemas xerais existentes e,
no súe caso. para a ampliación ou reforzo destes.

3.3.

A continuación fixanse os indicadores para establece-la necesidade de

RÉXIME DO SOLO DOS NÚCLEOS RURAIS DE POBOACIÓN

formulan un Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Mellora dos
Clasificanse como solo de núcleo rural os terreos correspondentes ó

núcleos rurais.

ámbito dos núcleos rurais delimitados.
1.

A densidade de vivendas do núcleo é superior a 20 vivlhá.

2.

O número de licencias concedidas para edificación principal ó

3.3.1. Servicios Urbanos Mínimos

Non se poderá autorizar ningunha clase de edificación si non estivese

amparo da presente normativa é superior ó 50% das vivendas

resolta a dispoñibilidade, polo menos, dos servicios de acceso rodado

existentes á entrada en vigor da mesma.

con calzada pavimentada. saneamento, abastecemento de auga e

3.

enerxía eléctrica, debendo ter eses servicios características adecuadas

Constatación de problemas sanitarios d
das augas potables polos vertidos

para servir á edificación que sobre eles exista ou se haxa de construir.
0 s servicios de abastecemento de auga e evacuación de augas

1

3.3.3. Desenvolvemento dos Núcleos R ~ & j s : ~ ~ ~

residuais poderán resolverse mediante sistemas individuais sempre que
quede suficientemente garantida a salubridade da zona.

lndependentemente dos Plans Especiai
que abarcarán a totalidade do

Cando se pretenda construir novas edificacións ou substituir as

Especiais para ordenar parle do

existentes, os propietarios deberán ceder gratuitamente ó Concello os

de defini-lo trazado viario, as redes de servicios, os equipamentos ou

terreos necesarios para a apertura ou regularización do viario preciso e

calquera outro aspecto que sexa menester. Estes Plans Especiais

executar, a súa costa, a conexión cos servicios existentes no núcleo.

deberán ter unha dimensión mínima de 2000 m2 a menos que
xustificadamente se determine a imposibilidade de alcanzar a citada

Para estes efectos, cando sexa necesario proceder á apertura de vias

cantidade. Para a súa tramitación atenderase ó disposto no ariigo 86 da

de acceso en áreas non consolidadas pola edificación, estas deberán

Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ter un ancho minirno de 8 metros.
3.3.2.

3.3.4. Deberes dos Propietarios de Solo dos Núcleos Rurais.

lndicadores para a Formulación de Plans Especiais de
Protección, Rehabilitación ou Mellora do Medio Rural.

Cando se pretenda construir novas edificacións, ou sustituir as
existentes, os propietarios deberán ceder gratuitamente o Concello os

Os Plans Especiais de Protección, Rehabilitación e Mellora dos núcleos

terreos necesarios para a apertura ou regulación do viario preciso e

rurais realizaranse, como mínimo, por núcleos completos. Nos casos
26

nos que varios núcleos constitúan un conxunto, indicase nos planos de
ordenación, a delimitación de cada un deles a efectos de redacción dos

Xanelro de 2011 da executar, a súa costa, a conexión con os servicios existentes no núcleo.

" NOSsupostos de execución dos Plans Especiais de Mellora do Núcleo
Rural previstos no artigo 72 da Lei do Solo de Galicia, os propietarios do

citados Plans Especiais.

solo estarán obrigados a:

Estes plans especiais deberán realizar unha análise detallada das
asdo

necesidades dotacionais en lodo o núcleo e previsión, no seu caso. das

Iwns Sulrel
~~

,

a. Ceder gratuitamente a favor do Concello os terreos destinados a
vías, equipamentos e dotacións públicas.

áreas de actuacións integrais que se considere.
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b. Costear e executar as obras de urbanización previstas no Plan

3.4.

RÉXIME DO SOLO URBANIZABLE

Especial.
3.4.1. Definición e Delimitación

c. Solicita-la licencia de edificación e edificar nos prazos previstos no
plan especial.

1. Constitúen o solo urbanizable aquelas áreas do territorio que o Plan

Xeral destina a ser soporte do crecemento urbano previsible.
d. No suposto de execución de plans especiais que desenrolen
operacións de carácter integral sobre un área de expansión do

2. Nos planos de ordenación se sinalan os limites das áreas do solo

núcleo rural, ademais das obrigacións establecidas anteriormente,

urbanizable delimitado e dos solos urba

os propietarios do solo estarán obrigados e ceder obrigatoria,

se incorporarán a este proceso

gratuitamente e libre de cargas a administración municipal o solo
wrrespondente o 10% do aproveitamento urbanistico de dita área. A

ae diit;,

1

3. No solo urbanizable inclúense os n o v ~ s ~ . e ~ ~&@ob@,ci/n
~ ~ e d &
& Y ,

administración actuante non terá que contribuir a os custes de

e actividades productivas,

urbanización dos terreos nos que se ubique dito aproveitamento,

aqueles sistemas xerais ou

que haberán de ser asumidos polos propietarios.

necesarios para o desenrolo
categoría do solo.
3.4.2. Desenvolvemento do Solo Urbanizable.

1. O solo urbanizable desenrolarase mediante os Plans Parciais

correspondentes ós sectores. Ditos sectores delimitaranse en cada
caso de acordo co expresado na súa normativa propia.
2. 0 s planes parciais redactaranse con arranxo ó disposto no Capítulo

2 das presentes Normas.
3. 0 s Planes Parciais deberán referirse a un só sector de solo

urbanizable, integrando en todo caso ós elementos de sistemas
xerais interiores ó mesmo. Tamén integrarán elementos de sistemas
xerais exteriores ó sector cando a xuizo da Administración Municipal
concorran

circunstancias

urbanísticas,

vinculadas

ó

propio

desenrolo do sectores, que fagan aconsellable a súa ordenacións
conxunta e se trate de elementos contiguos ó sector que teñan
determinada a obtención do seu solo con cargo ó solo urbanizable.
0 s plans de sectorización no solo urbanizable non delimitado
deberán xuslificar e garantir a disposición dos seguintes servicios:
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>

Acceso rodado. Deberá ter as dimensións e a sección de firme

2. 0 s propietarios de terreos incluidos no solo urbanizable poderán

necesaria para servir ó incremento do tráfico xerado pola

exerce-las facultades relativas ó uso do solo e a súa edificación con

actuación, en concordancia co apartado 4.5. das presentes

arranxo ó contido normal da propiedade que lles corresponde. en

normas. No caso de ser necesarios vias de nova creación,

función do aproveitamento tipo que o Plan Xeral asigna con caracter

garantirase a súa execución e a dispoñibilidade dos terreos

xeral a este tipo de solo.

afectados.
3. O aproveitamento urbanistico que Ile corresponde a cada terreo será

>

>

Abastecemento de auqa potable. Garantirase que, de acordo
coas dotacións reflectidas no apartado 4.5. das presentes

o 90% do aproveitamento do sector na que se encontre encravado,
sen que teña relevancia ó respecto a sú?,(fj?/Tj.ación concreta

normas queda garantido.

Plan.

Subministro de enerxia eléctrica. Garantirase que, de acordo

3.4.4. Aproveitamento Tipo

coas dotacións reflectidas no apariado 4.5 das presentes
normas queda garantido.

>

No presente Plan Xeral. cada Area

Saneamento. Garantirase, de acordo cos baremos reflectidos no

de solo urbanizable, incluindo os

apartado 4.5 das presentes normas. O vertido realizarase unha

correspondan.

vez depuradas as augas residuais no caso de verter
directamente ós canles naturais ou sen depurar ós colectores

Cada área delimitada nos planos de ordenación como solo urbanizable

existentes, xustificando que a súa conexión queda garantida e a

delimitado. é desenrolada nas súas determinacións a través dunha ficha

capacidade e sección dos mesmos é suficiente para tal fin.

urbanística que se incorpora con esta normativa.

5. Nos planes de sectorización será obrigatorio incluí-los terreos

necesarios para a conexión da actuación cos sistemas xerais viario

3.4.5.

Determinacións para o Cálculo do Aproveitamento Tipo do

Solo Urbanizable Delimitado e o de cada Área de RepartolSector

e de infraestructura nos que se apoie.
1. Cada sector de solo urbanizable delimitado desenvolverase, sen
6. 0 s plans de sectorización que desenrolen o solo urbanizable non

delimitado deberán ser informados pola Dirección Xeral de

prexuizo das transformación autorizadas polo propio Plan. coas
edificabilidades que para cada uso e sector se establezan.

Patrimonio Cultural.
2. A edificabilidade total do sector "i" será, en metros cadrados:
3.4.3. Réxime Urbanístico da Propiedade

1. As facultades do dereito de propiedade dos propietarios do solo

urbanizable, exerceranse dentro dos limites e co cumprimento dos
deberes e obrigacións establecidos na lexislación vixente e nas
presentes Normas.
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Sendo Eji a edificabilidade total do uso 'j" no sector "i".
Documento corrivido en basp d

O índice de edificabilidade sinalase en metros cadrados sobre metro

6. O resto dos parámetros e as súas relacións teiien o seguinte

significado:

cadrado:

a) SGi

Superficie de sistemas xerais, interiores ou exteriores,

adscritos ou adcribibles ó sector "i".
Sendo Si a superficie do sector unha vez descontada a correspondente
ós sistemas xerais interiores ó mesmo.

b) ri Relación existente entre a
e a de cada sector (S3

3. Os coeficientes de homoxeneización de valor entre os usos

fi = SGi 1 Si

d:: tlab

autorizados en cada sector (Bji) establecéronse con referencia á

I

24
-

vivenda colectiva, do cal o valoré sempre a unidade (1)
c)

índice de
corrixido cos sistemas xerais adscritos.

4. A homoxeneización das edificabilidades cos coeficientes

establecidos, proporciona os aproveitamentos para cada uso e
sector en metros cadrados.

d) A'i Aproveitamento total do sector "i". unha vez incluídos os
sistemas xerais adscritos.
A suma do tódolos aproveitamentos do sector, calesquera que sexan os
usos considerados. que determina o aproveitamento total do sector,
será:
e) a"¡ lndice de edificabilidade hornoxeneizada no sector "i" ou
coeficiente de aproveitamento medio do sector

"Y, unha

vez

incluidos os sistemas xerais adscritos e descontado o 10% do
aproveitamento de cesión obrigatoria.

5. O índice de aproveitamento de cada sector, que non determina os

dereitos dos propietarios do sector, por canto non inclúe a incidenci
ani = 0.90 a'¡

dos sistemas xerais ni a deducción do 10% para a Administración
será:
ai = Ai 1 Si

A"¡

Aproveitamento total correspondente ós propietarios do

sector "i" (exceptuados os de sistemas xerais), unha vez
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descontado o dez por cento (10%) de cesión do aproveitamento
medio do sector.

g) Asg'i Aproveitamento total correspondente ós propietarios de
sistemas xerais adscritos ó sector "i"

h) Asgni Aproveitamento total correspondente 6s propietarios de
sistemas xerais adscritos 6 sector "i", unha vez descontado o
dez por cento (10%) de cesión do aproveitamento medio do
sector.
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CUADRO 111.- 6PROY&HAMIENTO HOMOLWIDO DE LOSDlSllMOS USMDELAS
AREAS DE REPIRTO (SECTORES) DEL SUELO URBIWKABLE

CUADRO 11.- COEFICIENTES

DE HOMWENEY~CION DELVALOR DE LOS asmwros USOSEN

us

AREAS DE REPARTO(SECTORES) DESUELOURüANEABLE(COEFICIENTE 811)

JTALES

1621.703

CUADRO [V.- R W M E N DELOSSISTEMSOENERPiLESWCRIBlsLESACADASECTORDE
SUELO URMNKABLE

Lor~ateidehamgMdwertr~aturMn&losnlwes&vene6eia6dlele~
bpd40ia4 da aawido mnsu

&fm,

dando el M ~ 6s
X !a m!dd a !avnr&

Conestore&ht~~seImrrfmnan!+ssdhbMadesMs!a&sni voidadardeap<~nhamo~,qgut
midhycn !acpmptased<bbWaddesharmWpn &mrpln&r

~ ~ , j ~ r & ~ @ ~ o a nenl x i d o
consrutria de. M~dio.Ambleníe,
akmb%lEtbr;difiniiiia do :fían
canerlh de Tul. e aombada

PLAN XERAL DE ORI>ENACI~NMUNICIPAL DETUI-NORMAS URBANÍSTICAS

47

PLAN XERAL DE ORDENACI~NhiiJNICmAL DE TUI-NORMAS URBAN~STICAS

48

CUADROV.2.-CALCULO DEL APROVECHAMIENTO. INCLWWS LOS €46lEMASOWWPiLW AADSCRIBIR

EN CADA UNO DE LOS SECTORES D a SUElO URB&NYABLE
CWORO V-l. CALCULO DEL A P R O V E W I ~INCLUIWS
.
LOS SSTEWAS OENERALES AADSCRIHR
EN CADI UNO DELOS SECTORESOEL SUELO URBINEABLE

TOTKES

NOTA:Lsr wprmdeiseWasM los

r aiadios son api

5

La wpeiFrje a a d . de cada idasedo.u<. la &uci&

&iorprrosdeWaiacidn~~h-hadeands.
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3.4.7. Actuacións no Solo Urbanizable, previas o Desenvolvemento dos

3.4.6. Obrigas e Cargas dos Propietarios

Sectores.
0 s propietarios de terreos situados no solo urbanizable estarán obrigados a:

l.
1.

0 s propietarios do solo clasificado como urbanizable terán dereito a

Ceder obrigatoriamente e gratuitamente á Administración Municipal

usar, disfrutar e dispoñer dos terreos da súa propiedade de acordo coa

todo o solo necesario para os vías, espacios libres, zonas verdes e

natureza rústica dos mesmos, debendo destinalos a fines agrícolas,

dotacións públicas de caracter local o servicio do sector no que os

forestais, gandeiros ou similares.

terreos resulten incluidos.
2.

Ceder obrigatoriamente, gratuitamente e sen cargas o solo necesario

2.

Ademais, terán o dereito de

u'xefa

Concello a aprobación do correspond

para a execución dos sistemas xerais que o plan xeral ou o plan de

de conformidade co establecido

sectorización inclúa ou adscriba ó sector no que estean comprendidos

ordenación municipal.

os terreos e executar a súa urbanización unicamente dos incluídos no

do

"

,.

A.

8

,'" ',. ,?,,-.h6"

sector nas condicións que se sinalan no presente plan.

3.

,..

,:~.

3.

;-!,,

p ifil/

;
;
;
,I

"

ufiani~aoisii~

J~,,I'.:i

,

,~U

A transformación do solo urbanizable a través d s d ~ & j ~ ~ #
0 Plan
gki~
de sectorización poder5 ser tamén promovida pola ~dmin?stración

Costear e si é o caso executar as infraestructuras de conexión cos

municipal ou autonómica.

sistemas xerais existentes, así como as obras necesarias para a
ampliación ou reforzo dos citados sistemas, de forma que se asegure o
seu correcto funcionamento en función das características do sector e

4.

No solo urbanizable delimitado, en tanto non se haxa aprobado a
correspondente ordenación detallada, non poderán realizarse obras nin

das condicións establecidas no presente plan.

instalacións, salvo as que vaian a executarse mediante a redacción dos
4.

Ceder

obrigatoriamente,

Administración

Municipal

gratuitamente
o

solo

e

libre

de

correspondente o

cargas
10%

á

plans especiais de infraestructuras e as de caracter provisional.

dio

aproveitamento tipo da área de reparto. A Administración actuante non
terá que contribuir ós costos de urbanización dos terreos nos que se

5.

No solo urbanizable non delimitado, en tanto non se haxa aprobado o
correspondente plan de sectorización, aplicarase o seguinte réxime:

localice este aproveitamento, que deberán ser asumidos polos
propietarios.

1.

Usos permitidos por licencia municipal directamente:
As construccións e instalacións reflectidas no Apartado 1. letras b)

5.

6.

Proceder á distribución equitativa dos beneficios e cargas derivados do

e c). e no Apartado 2, letras a), b), c) e i) do Arligo 4.1.24 das

planeamento, con anterioridade ó inicio ou execución material de aquel.

presentes normas.

Costear e si é o caso, executa-las obras de urbanización do sector,
incluidas as conexións cos mesmos sistemas existentes e en

2.

Usos autorizables pola Comunidade Autónoma:
O resto dos usos relacionado no Artigo 4.1.24 destas normas,

funcionamento, nos prazos establecidos no presente plan, sen prexuízo

salvo o previsto na letra h) do Apartado 2.

do dereito a reintegrarse dos gastos de instalación das redes de
subministro con cargo ás empresas que presten os correspondentes
servicios.

7.

Edifica-los solares no prazo que se establece no plan.

3.

Usos prohibidos:
Tódolos demais

Oocumento corrlxldo en base d Ordt d~ 26 1~Xanelro de 20H da

3.4.8. Requisitos para Poder Edificar

1.

c)

Encintado de bordos e base do firme.

d)

Capa intermedia asfáltica do firme

No solo urbanizables, unha vez aprobados o Plan Parcial ou de

e)

Rede de distribución de auga

Sectorización e o proxecto de urbanización correspondentes e

0

Rede de subministro de enerxía eléctrica e canalizacións

constituída a Xunta de compensación nos supostos no que tal sistema

telefónicas

sexa aplicable, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a)

Que houbera ganado firmeza. en vía administrativa, o acto de

g)

Rede de alumeado público

h)

Obra civil dos parques e xardin públicos

i)

Acometidas

aprobación do proxecto de reparcelación ou de compensación, si

de

servicios

a

terreos

para

dotación

de

equipamento.

un ou outro fose necesario para a distribución de beneficios e
Considerase infraestructura

cargas.

execución simultánea coa
b)

Que a infraestructura básica do polígono estea executada na súa
Rede telefónica

urbanización da parcela sobre a que se solicitou a licencia, se

a)
b)

considere previsible que a terminación da edificación, a parcela

c)

Capa de rodadura do pavimento

de que se trate contará con tódolos servicios,,fixando na

d)

Rede de rego e hidrantes

autorización correspondente o

prazo de terminación da

e)

Tódolos servicios de fondo de saco ou accesos ás parcelas

urbanización que será, en todo caso, menos que o da

0

Plantacións. servicios e complementos de parques e xardíns

totalidade e que, polo estado de realización das obras de

terminación da edificación.

c)

Que no escrito de solicitude de licencia se comprometa, en

Base de rodadura

públicos.
4.

O proxecto de edificación de calquera licencia que se solicite dentro do

calquera caso, a non utilizar a construcción ata tanto non estea

polígono ou etapa de execución deberá incluí-lo acondicionamento dos

concluida a obras de urbanización, e a establecer tal condición

espacios libres de caracter privado que formen parte integrante da

nas cesións de dereito de propiedade ou uso que se leven a

parcela da cal a edificación se pretende.

efecto pata todo ou parte que corresponda.
5.

d)

O incumprimento do deber de urbanización simultáneo implicará a

Que se preste fianza en cuantía suficiente para garantir a

caducidade das licencias concedías sen dereito a indemnización,

execución das obras de urbanización na parte que corresponda.

impedindo o uso do edificado. Asúmesmo implicará a perdida da fianza
que se houbera prestando para responder das obras de urbanización.

2.

Ós efectos do número anterior entenderase por infraestructura básica a
instalación dos servicios urbanos que se enumeran a continuación todo
o ámbito do proxecto de urbanización ou en cada unha das súas etapas

Docum~ntocorrixido en basc d Orde de 26 de Xanelro de 2011 da

de execución e as súas conexións coas redes exteriores.
a)

Explanación

b)

Saneamento
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4.

3S.I.

ORDENANZAS REGULADORAS

Definicidin e Delimitación

Constitúen o solo rustico os terreos que e Plan Xeral inclue nesta clase de

4.1.1. Condicidns de Usos

solo pdas súas condicibns naturais, a súas catacterisficas arnbienlais ou

paisaxísficas, o seu valor productivo ou a súa IocalizadOn dentro do

1.

municipio.

No solo urbano, a través da correspondente Ordenanza regulase

a localizacidn e características dos usos pemitidos.
- .. "

Divfdese nas seguintes categorías:

2.

PIProbado definiliv. rn.li.
do Cansejlejro
~@9~F!j8
aiire;6d8~&@ dzliiiifraestruiuras

Os Plans Parciais. de Sect~rización
o presente Documento. detallaran o alcance de cada undos usos

1

permitidos en cada sector ou ambito
3.5.1.l. Solo rústico de Protección Ordinaria

3.
Constituido polos terreos que o Plan considera inadecuados para o seu
desenrolo

urbanístico, polas súas

NO SOIO rústico, a través da corresponde

y
&

ocusosnencompatiblesencadaunhadass

qy

~arieda~~~~~arffl~~~

características xeot6cnicas ou

morfolóxicas, polo alto impacto territorial que implicaría a súa urbanizaci6n

4.

ou polos resgos naturais ou tecnolóxicus.

En todo caso terase en mnta 6 disposto na Lei 8197 sobre
supresi6n de barreiras.

4.1.2. Pisposici6ns de AplicaciBn Xeral

351.2.

Solo Rústico Especialmente Protexido

1.

Cando nun terree eu edificacibn coincidan varios dos usos que

Constituido polos terreos que polos seus valores agrímtas, gandeiros,

se sinalan na clasificación dos mesmos, por ser compatibles

forestals, ambientais, científicos, naturais, paisaxisticos, culturais, suxeitos

entre si, cada un deles deber& cumprir as condicións que Ile

a limitacidns ou servidumes para proteccibn do dominio público ou de outra

correspondesen por aplicación destas normas.

índole estdn suxeitos a algún réxime de espedal profeccidn incompatible

coa súa trancformadón.

2.

nos apartados seguinies son de
aplicación lanlo as obras de nova planta como as de ampliación

As normas que se fixen

e reforma.
3.

A obrigatoriedade do cumprimento destas Normas entendese

sen prexuizo de cantas outras dimanen de Organismos da
Adrninistracibn
5n competentes e lles fosen de apIicaci0n.
tIPSt? FOIVricioii LUtm

m

Ira

TdV -4

d4.

Os usos
divídense en permitidos e prohibidos
1i.n.
riivídense

en base

a sGa

adecuacibn a cada sector
secior do solo.
solo, os fines da ordenación e a

compatibilidade dos usos entre si.

PLANSERAL DE O R ~ ) E N A C I ~AIUIYICIFAL
~N
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5.

Cando nunha ordenanza se sinala como admitido un uso e non

8.

Sanitario: Corresponde ás actividades de tratamento elou

se especifican as categorias nin os grupos do mesmo.

aloxamento de enfermos e en xeral os relacionado coa sanidade

entendese que se consideran admitidos na súa totalidade.

e hixiene asi como tanatorios e salas de velorio.

4.1.3. Tipos de Usos nos Solos Urbanos, Urbanizables e de Núcleo

9.

Asistenciai: Corresponde ás actvi h@.ldg

xurur~,
DE (;;,,
C,h
i d l i ~ R R ~ J ConSiIICirO
r ~ ! ~ ~ o

de Mcdo ~

~
.;: ;,.; ~

~

i

.

servicio a grupos que demandan unha , a s i s t e ~ ~ ~ ~ ~ ~ i a ~ r ~

Rural.

---diferenciada en relación ás actividadestll*r8i&ita2zq icJ3cajg~)e
social (club de anciás,

Distínguense os seguintes usos:

mentais, asilos, etc.).
1.

Vivenda: Corresponde ó aloxamento residencial das unidades
familiares ou asimilables.

10.

Educativo e cultural:
ensino.

2.

Hoteleiro: Corresponde ó servicio ó público de aloxamento
temporal. Considéranse incluidas as residencias sen fines

11.

asistenciais.
3.

Locais de ocio: Comprende os locais destinados ó público para
o desenrolo da vida de relación.

Comercial: Comprende os locais abertos ó público destinados a

12.

Relixioso: Comprende ás actividades relacionadas co culto.

13.

De~ortivo:Refirese ás actividades relacionada coa educación

venta ó detalle ou á prestación de servicios persoais, asi como
so servicios de hostaleria tales como restaurantes, cafeterias e
bares.
4.

Oficinas:

fisica e a práctica de xogos deportivos.
Comprende

as

actividades

administrativas,

14.

Uso de espectáculos: Comprende as actividades relacionada co

burocráticas, de xestión publica ou privada, así como os

ocio, o tempo libre e o esparexemento asi como as relacionadas

servicios bancarios ou profesionais.

co teatro, a música, a danza e o cine que necesitan espacios
especificas para desenvolverse.

5.

Industrial: Comprende as actividades transformadoras de
calquera tipo coas súas instalacións complementarias, así como

6.

15.

Actividades extractivas: Consideraranse áreas extractivas os

os almacéns destinados a depósito de mercancías elou venta ó

nos que temporalmente se realizan actividades de extracción de

por maior.

terras, áridos e se exploten canteiras.

Garaxe-Aparcadoiro e servicio do automóbil: Corresponde á
Guarda e estacionamento habitual dos vehiculos asi como ó seu

16.

Antenas

de

telefonía

móbil

e

outros

servicios

de

telecomunicación.

mantemento e entretemento.
Servicios públicos: Comprende aquelas actividades vinculadas a
Residencial móbil: Comprende ás actividades de acomodo de

un servicio público de caracter especifico, desenroladas polos

residencias transportables directamente relacionada co uso

organismos públicos ou por entidades privadas con caracter

turistico e recreativo (cámping, caravanas, etc.).

subsidiario (mercados de abastos, de gando, matadoiro,
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estación de autobuses, instalacións de comunicacións, enerxía,

Categoría 4a: Máis de 1000 m2 ou máis de 60 prazas.

vertedoiros, etc..).

Categoria !a
j:

4.1.4. Regulación do Uso Vivenda

1.

2.

Casas de turismo rural.

Condicións

Ademais das condicións esixidas

Clasificación

locais cumprirán as condicións que
A vivenda clasificase nas seguintes categorias:

para uso de vivenda.

la Vivenda unifamiliar: é a situada en parcela independente, en

3.

A~arcadoiro

edificio illado ou encostado a outro horizontalmente pero con

2a

acceso exclusivo e independente dende a vía pública ou

Por cada 50 m2 construidos para

espacios libres privados lindeiros coa mesma.

dúas prazas hoteleiras, se disporá dunha praza de aparcadoiro.

Vivenda colectiva ou plurifamiliar: é a vivenda situada no edifico

4.1.6. Regulación do Uso Comercial

constituido por varias vivendas con acceso e elementos

2.

comúns.

1.

Condicións xerais

A efectos de aplicación destas Normas, establécense as seguintes

Clasificación

categorias:
Será de obrigado cumprimento o Decreto 262/2007, do 20 de
Decembro, polo que apróbanse as Normas do Hábitat Galego

Categoria l a : Edificios con máis do 60 por 100 da superficie total

(DOG de 17 de Xaneiro de 2008).

destinada a usos comerciais.
Categoria 2a: Locais comerciais en primeiro sotos, semisoto e planta

Todas as vivendas de nova construcción, así coma as que se

baixa.

amplien, renoven ou rehabiliten no Concello deberán cumprir as

Categoría 3a: Locais comerciais en pasaxes ou galerías.

determinacións recollidas nas Normas do Hábitat Galego.
2.

Condicións dos locais.

4.1.5. Regulación d o Uso Hoteleiro

Tódolos locais de uso comercial deberán observar as seguintes
1.

Clasificación

condicións:

Establécense as seguintes categorías:

1.

A zona destinada ó público no local terá unha superficie mínima
de seis metros cadrados e non poderá servir de paso nin ter

Categoría la
: Ata 200 m2 e 10 prazas máximo

comunicación directa con ningunha vivenda.

Categoría 2a: Ata 500 m2 e 25 prazas máximo
r

Categoría 3a: Ata 1000 m2 e 60 prazas máximo
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2.

No caso de que no edificio exista uso de vivendas. deberán

correspondentes a cada local. O número do servicios virá

dispoñer estas de accesos, escadas e ascensores independentes.

determinado pola aplicación da condición anterior sobre a suma
da superficie de locais incluíndo os espacios comúns do uso

3.

público.

0 s locais comerciais e os seus almacéns non poderán
comunicarse cas vivendas, caixa de escada nin portal senón a
través dunha habitación ou paso intermedio, con porta de caída

8.

A luz e ventilación dos locais comerciai$.poderá ser natural ou
artificial estándose ó

inalterable ó fogo.

Seguridade e Hixiene no Traballo.
4.

0 s comercios que se establezan en nivel inferior á planta baixa,
non poderá ser independentes do local inmediato superior,

Si soarnente ten luz e

debendo ter a lo menos o 20% da superficie total do

ventilación deberán ter

establecemento en planta baixa e estando unidos a este por

octavo da que teha a

escada con ancho mínimo dun metro e medio. A altura libre

exclusivamente

)U.JN]j

I-IZ.

disposto /i[fi%adbp~13 k f i r ~ e i ~ ~ ' J ~ 6 í a ~ ~

de 'vedio

c ~ , , ~ ~

lilii~ni?rik!;í;i.~i.d~,,
do
A i ~ i I ~ ~ ~ itC
r ,il i~
,i;ileo, e
iilfracslruturas

r

-

mínima dos locais comerciais será de tres metros, a excepción do
semisoto que poderá ter unha altura libre minima de 2,70 metros.

Esixirase a presentación dos proxectos detallados das instalacións

No caso de locais comerciais existentes á entrada en vigor do

de iluminación e acondicionamento de aire, que deberán ser

Plan Xeral aceptarase como válida a altura de 2.50 metros a

aprobados polo Concello, quedando estas instalacións sometidas

efectos de reformas ou adaptacións dos mesmos. Inclúense nesta

a revisión antes da apertura do local en calquera momento. No

excepción os cambios de titularidades.

suposto que non fosen satisfactorias ou non funcionasen
correctamente, en tanto non se adopten as medidas correctoras

5.

oportuna, o Concello poderá pechar total ou parcialmente o local.

As escadas de servicio ó público, nos locais comerciais, terán un
ancho mínimo dun metro. a excepción dos da l a . Categoría, do
9.

cal o ancho non poderá ser inferior a 1,30 metros.

Disporán das saidas de emerxencia, accesos especiais para
extinción, aparatos, instalación e útiles que, en cada caso e de

6.

Os locais comerciais disporán dos seguintes servicios sanitarios

acordo coa natureza e características da actividades, estime

en función da superficie de uso público (non se inclúen almacéns);

necesario o Concello. en base á normativa vixente en cada caso.

ata 100 metros cadrados, un retrete e un lavabo; por cada 200
metros cadrados máis ou fracción, aumentarase un retrete e un

10. As estructuras da edificación serán resistentes ó fogo e os

lavabo. A partir dos 100 metros cadrados instalaranse con

materiais deberán ser incombustibles e de características tales

absoluta independencia para cada sexo. En calquera caso estes

que non permitan chegar ó exterior ruídos ou vibracións dos cales

servicios non poderán comunicar directamente co resto dos locais

os niveis determínanse polo Concello, en ordenanza municipal ou,

e, por conseguinte, deberán instalarse cun vestibulo ou zona de

no seu defecto, a Lei 7/97 da Xunta de Galicia.

illamento.
Esixiranse as instalacións necesaria para garantir, ó veciiianza e
7.

Nos locais comerciais que forman un conxunto, como ocorre nos

viandantes, a supresión de molestos, olores. fumes, vibracións,

Mercados de Abastos, Galerías de Alimentación e Pasaxes

etc..

Comerciais,

poderán

agtuparse

os
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sanitarios
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12. Dada a súa peculiar natureza os locais comerciais do ramo da
alimentación

poderán

ser obxecto dunha

regulamentación

inferior a 2,70 metros. Para os locais existentes admitese
unha altura libre de 2.50 m.

municipal específica.
B) As oficinas que se establezan en primeiro soto non poderán
3.

Aparcadoiros

ser independentes do local inmediato superior, estando
unidos a este por escadas cun

A pariir dos 500 m2 e ata 1.800 m2 construidos dedicados a esta

cando Cñan utilización polo

actividade disporase dunha praza de aparcadoiro cada 50 m2

superior a 3 metros no local

totais ou 25 m2 destinados ó público.

(para estes últimos admitese unh&flCff;
...
edificios existentes.

Para mais de 1.800 m2. unha praza por cada 40 m2 totais

, IiQqqt;&5i:5q!y,

nbs

construidos.
C) Nos restantes pisos a altura
4.1.7. Regulación do Uso Oficinas
1.

Definición:

se fixe na Ordenanza especifica de cada zona.

---."

D) Os locais de oficinas terán os seguintes servicios:

Incluense neste uso os edificios nos que predominan as
actividades administrativas ou burocráticas de caracter público

a.

Ata 100 m2 , un retrete e un lavabo. Por cada 200 m2
mais ou fracción.. Aumentarase un retrete e un lavabo.

ou privado: os de Banca e Bolsa; os que, con caracter análogo,
periencen a empresas privadas; e os que se destinan aloxar
despachos profesionais de calquera clase.

b.

A partir dos

100 m2. instalaranse con enteira

independencia para señoras e cabaleiros. Estes
2.

Clasificación

servicios non poderán comunicarse directamente co

Considéranse as seguintes categorías:

resto dos locais, dispoñéndose

cun vestíbulo de

illamento.
la

Edificios exclusivos

2a

Locais de oficinas en semisotos. planta baixa ou primeira

3a

Oficinas profesionais con actividades non incluídas no

nomenclátor do RAMINP.

E) A luz e ventilación dos locais e oficinas poderá ser natural ou
artificial.
No primeiro caso, os ocos da luz e ventilación deberán ter
unha superficie total non inferior a un octavo da que teña a

3.

Dimensións e condicións dos locais:

planta total do local.
No segundo caso, esixirase a presentación dos proxectos

A) Nos locais de oficinas que se establezan en semisotos e

1

detallados

das

instalacións

e

iluminación

e

teñan entrada pola via pública. salvarase o desnivel

acondicionamento do aire, que deberán ser aprobados polo

mediante unha escada que deixe unha meseta de 1 metro

Concello, quedando estas instalacións sometidas a revisión

de fondo como minimo, ó nivel do piso. Esta escada terá un

antes da apertura do local en calquera momento.

ancho superior a un metro. A altura libre da entrada terá

No suposto de que no fosen satisfactorias ou non

unha dimensión minima de 1.90 m. e a do local non será

funcionaran correctamente, en tanto non se adopten as
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medidas correctoras oporiunas, o Concello poderá pechar

4.1.8. Regulación do Uso Industrial

total ou parcialmente o local.
1.

Entendese

nestas

Normas

por

uso

de

industria

o

F) Disporán dos accesos, aparatos, instalación e útiles que. en

correspondente ós edificios ou locais dedicados ó conxunto de

cada caso, e de acordo coa natureza e características tales

operacións que se executen para a obtención e transformación

que non permitan chegar ó exterior ruídos, ni vibracións. dos

de primeiras materias, súa posterior transformación, o seu

cales os niveis determinanse nas Ordenanzas Municipais

envasado, almacenaxe, distribuc(9n e . ? ~ $ % ~ P O J @ ~ I P ~ ~ S % ~ ~
., <...lb
r , 'Ub~dlJ t i , , - , ,,,,,,
,
definición deste uso as actividadde # e ~ $ s $ b \ , ! ~:
~ , ~ ~d ~f l ~~ o3 i ~1 ~ ~ ~ j
'"'"!N"
ll][~estruiui%s
1
.-------

,-

sobre a materia.
G) Esixiranse as instalacións necesaria para garantir á

veciñanza e viandantes a supresión de molestias, olores,

"

2.

OS
urbanístico

fumes. ruídos, vibracións, etc..
,

J
'
&
<

Cateaoria l a . Actividades industriais e artesad&

.

H) En edificios de oficinas de categoría 1, cando as escadas

hb&&goa
~vivenda. É dicir aquelas que non supoñen prexuízos de ningún

teñan que ser utilizadas polo público, terán un ancho mínimo

tipo á vivenda e poden polo tanto desenrolarse nos mesmos

de 1.30 metros.

inrnobles residenciais.

1) Nas oficinas profesionais de categoría 3, cumpriranse

Cate~oría2a. Actividades industriais e ariesanais compatibles

ademais as condicións do Uso de Vivenda, que Ile foran de

coas zonas residencias. É dicir, aquelas polo seu tamaño e

aplicación.

efectos producidos non supoñen prexuízos ó normal desenrolo
da función residencial nas zonas asignas primordialmente a dito

J) As actividades profesionais relacionadas coa sanidade

USO.

(ciinicas) ou coa ensinanza (academias) deberán limitarse a
plantas baixas ou prirneira.

Cateaoría 3a. Actividades industriais a localizan en zonas e
poligonos industriais. É dicir. aquelas que pola súa envergadura

K) Tódolos locais de oficinas cumprirán o disposto no Decreto
3512000 polo que se aproba o regulamento de desenrolo da

e efectos producidos necesitan localizarse en áreas do cal o uso
principal sexa o industrial.

Lei 811997, de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas.

Cate~oria 4a. Actividades industriais de caracter especial.
Tratase neste caso de que aquelas que requiran unha

4.

Aparcadoiros

ordenación específica e unha localización singular.

Por cada 100 m2 dedicados a este uso en edificio non exclusivo,

Os establecementos industriais, en atención ós productos que en

unha placa de aparcadoiro. En edificio exclusivo, unha placa

eles se obteñan, manipulen ou almacenen clasifícanse nos

cada 50 m2 construidos.

seguintes grupos:

P L A N S E R A L D E OHDENACION h l U N I C I P A L D E T U I - N O R n W S U R M N ~ S T I C A S

P L A N X E R A l . D E ORDENACIONn R l N l C l P A L D E TU1 - N O R M A S U R B A N ~ S T I C A S

16

Grupo 1. Industrias da construcción: Talleres de pintura e

de azucre; torrefacción de grans. café, cebada, chicoria. cacao e

decoración: escultura, cantería e pulimentanción de pedras

moido e envase destes productos ; frituras de productos vexetais

ariificiais: vidreria e, en xeral, os dedicados á preparación de

e animais e vaqueiras e cabreiras; preparación e envase de leite

materiais pétreos, naturais ou ariificiais, cerámicos, vidros. áridos

e productos lácteos; cría, engorde e matanza de animais de

e aglomerantes, etc..

curra1 e gando; preparación de conservas a base de carne e
pescado; productos alimenticios a

Grupo 2.

matadoiro; preparación e

Industrias electromecánicas: Talleres de ferraxería,

fontanería, hoxalateria, broncistas. praterias. fabricación de

xeados e instalacións

camas e mobles metálicos, xogueteria, óptica e mecánica de

cervexa e fariñas. etc..

precisión: reparacións electromecánicas, con exclusión dos

_]

destinados unicamente a reparación de automóbiles ou anexos

Grupo 7. Industrias gráficas e d

ás

Talleres de imprenta, litografía, &~a$if~aciór)fÍ$'& gráficas

I,',,

instalacións

de

transportes

urbanos:

fabricación

de

,

-

aiiü n%7rfis

en xeral; de corlado, de dobrado, engomado de obxectos cfe

instrumentos de música. etc..

papel e cartón con impresión e sen ela; de gravado e fabricación
Grupo 3. Industrias da madeira: Talleres de carpintería,

de rótulos esmaltados; talleres e laboratorios de fotografia e

tapicería, decorado e acabado de mobles dos cales a materia

artes fotomecánicas e de revelado, copiado. montaxe, dobraxe e

principal sexa a madeira; xoguetería non mecánica; instrumentos

sonorización de peliculas, etc..

de música con caixa de madeira; fabricación e preparación de
embalaxes e de pasta de madeira, productos sintéticos, concha,

Grupo 8. Instalación dos servicios de distribución de enerxía

celuloide, pasta de papel cartón, etc..

eléctrica, auga e lirnpeza: Estacións de xeración, transporle,
transformación e distribución de enerxía eléctrica, instalacións de

Grupo 4. Industrias Quimicas: Talleres e laboratorios de

elevación, conducción, distribución e depuración de augas;

preparación de productos químicos en xeral; tratamentos

limpeza, desinfección, destrucción ou aproveitamento

químicos de productos de calquera clase, incluso de peles e o

productos residuais urbanos. etc..

seu

curtido;

productos

e

de

especialidades farmacéuticas,

productos de perfumería e limpeza e fabricación de vidros,

4.

Localización das actividades.

esmaltes, pinturas, lacas e vernices. etc..
As diferentes categorías e grupos de establecementos industriais
localizaranse baixo as seguintes condicións:

Grupo 5. Industrias téxtiles e do Vestido: Talleres de confección
e adorno de roupas de todas clases: sombreireria, zapatería e
guantería: guarniciconería: reparación, acabado, tinte e limpeza

Cateaoría la. : Poderanse situar na planta baixa e primeira de

de roupas; confección de adornos, xoiería e bixuteria e talleres

edificios residenciais e en patios de mazá con tolerancia para a

de fiado, tecidos, encaixes, incluso tinte, apresto e acabado dos

edificación nunha planta. Poden pertencer a esta categoría os

mesmos, etc..

seguintes grupos e nas condicións que se sinalan:

Grupo 6. Industrias da alimentación: Tahonas, fornos de

I

'l.

confeiteria, bollería, galletas, etc.; preparación. refino e cortado
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Do qrupo 2
1.

Tódolos almacéns e depósitos ó por menor que non zoupen

4.

Os talleres de carpintería, ferraxeria, construcción e reparación
electromecánica e, en xeral, tódolos electrometalúrxicos con

unha superficie superior ós 250 metros cadrados.

superficie non superior a 250 metros cadrados e se encontren
a) Non se poderán almacenar sustancias inflamables

instalados na planta baixa. no caso de posuir potencia mecánica.

b) 0 s combustibles sólidos (carbón, leña, madeira, etc.) só

Do arupo 3

poderán almacenarse en cantidades inferiores ás dez
5,

toneladas en peso ou oito metros cúbicos en volume.

os talleres

de carpintería,

traballan na madeira e materiais
superficie non exceda de 250 metro

En parlicular os depósitos de hulla non poderán establecerse
en capas ou montóns de profundidade superior ós 2.50
metros.

Do grupo 4
c) Queda prohibido en absoluto o almacenamento de trapos,
roupas, etc.., en montóns que non haxan sufrido lavado e
desinfección previa

e,

6.

Os laboratorios de productos químicos farmacéuticos e de
perfumería, sempre que non produzan gases nocivos ou

neste caso, o amontoamento

limitarase pola mesma cifra dos combustibles sólidos.

prexudiciais, establecidos en planta baixa.

En especial prohibense o almacenamento de algodóns

Do arupo 5.

engraxados fora de recipientes metálicos pechados.

7.

As industrias da confección. vestido, adorno, comprendidos os
de reparación, limpeza e acabado e pequenos almacéns o seu

d) Tódalas sustancias que poidan producir olores ou vapores
nocivos ou molestos, deberán depositarse en recipientes

servicio. m a s seguintes restriccións:

herméticos.
a.
2.

Talleres de vidros, hoxalateros, fontaneiros e elaboración,

Non poderá instalarse maquinaria que requira potencia
mecánica máis que nunha planta.

cortado e decorado do vidro, con superficie máxima de 250

b. 0 s

depósitos

de

materias combustibles inflamables,

someteranse ás prescricións indicadas anteriormente.

metros cadrados; e situados na planta baixa cando posúan
potencia mecánica.

En especial prohibese o almacenamento en montón de

3.

Os talleres de pintura, decoración e pequenos almac6ns o seu

tecidos impregnados de aceites secantes.

servicio, cunha superficie máxima de 250 metros cadrados; e
situados en planta baixa cando posúan potencia mecánica.
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Do qrupo 6
8.

Do qrupo 8

As industrias de preparación de productos alimenticios coas

12.

seguintes restriccións:

As instalacións dos servicios de distribución de enerxia, auga e
gas, con arranxo ó Plan de Ordenación dos mesmos e os seus
regulamentos especiais.

a. Non ter cuadras nin establos, nin estancias para ningunha
clase de gandos.

2.

exclusivos e
>
;
lhl.Jp,p1
independentes, separados de eW@pb kpi v i v e n d i ~ ~ ~ n - h t d h
Cateqoría

2a.

Situaranse

en

edificios

a.-,

1,)

b. Non poderá instalarse maquinaria que requira potencia

c,

lp

~o~,y\~iro

w l , l l ~ ~ ~ ~P:J)! ~ (.,;!.!!;:.[
! f l ~ ~(!o, ~ ~ i ~ ~

O

continuo de non menos de 30

mecánica máis que nunha planta.

?
,

r--

plantas superiores, en patios de
edificación nunha planta, en

c. A soleira dos fornos non excederá de 20 metros cadrados e

pertencer a esta categoría os s e t j y p o s

o número deles de dous, se están instalados en planta baixa;

F,.

que se sinalan:

a instalación non rebasará a dun forno doméstico, en caso

.,,>,xdId dd sep;,?,~(i.3.

"..,
,&
.-ii.r+a
2

m,,$-

01;

),
e n .,En
1&&&baniklica
,,

A$,

k4ail.j ~WarifiusB U S ~ O

contrario.
d. Non desprenderá fumes nin graxas molestas
establecemento,

debendo

dispoñer

de

Ó

exterior do

1.

instalacións

As fábricas de productos hidráulicos , pedra artificial. mosaicos e
similares.

adecuadas para captalos.
2.

0 s talleres de serradoiro e labra de pedra, mármores. etc

3.

0 s talleres de decorado, pintura, etc.

4.

Almacéns de materiais de construcción

e. As chemineas deberán repasar en dous metros as
edificacións lindeiros.
9.

Os almacéns e establecementos de preparación e venta de
bebidas, sempre que nos depósitos de sustancias combustibles
ou inflamables, sexan sometidos a restriccións do apartado

Do qrupo 2

primeiro e que o volume total almacenado non exceda de 20.000
litros.
10.

5.

Almacéns de productos metalúrxicos clasificados.
0s

As instalacións frigoríficas anexas os dous apartados anteriores.

talleres

electromecánicos con

excepción de forxas

mecánicas.
DOqrupo 7
11.

DO qrupo 3

Os talleres de artes gráficas, incluso encadernacións e
elaboración do papel e cartón, con superficie que non exceda de
250 metros cadrados.
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.

0 s talleres de carpintería, tapicería, decorado e acabado de
mobles da cal a materia prima sexa a rnadeira, fabricación e
preparación de embalaxes.

PLAN XERAl, l>EORDENACIÓN hlUNIClPAL DE TU1 -NORnIAS URBAN~STICAS

72

11

Do arupo 4
8.

Do arupo 6

0 s laboratorios de productos químicos, pequenas fábricas de

15.

xabón, lexias e perfumes coas seguintes limitacións:

A preparación dos productos alimenticios para o home e para o
gando sen matanza nin utilización de productos residuais do
matadoiro.

a. Que non desprendan ningunha clase de ácidos ou polbos
novios ou prexudiciais.

16.

Almacéns e preparación de bebidas, licores, etc.. fábricas de
gaseosas e xeo.

b. Non verter augas residuais nocivas para a conservación dos
conductos da rede de saneamento.
9.

DOgrupo 7

As fábricas de wres de pinturas coas limitacións anteriores e as

>(UN-F, [2;: G,L\¡-!C/A

17.

~ ó d o l o stalleres de artes gráficas

18.

As manufacturas de papel e

,

Avot!r,!fo d:liiivu!n:ni!! ~ c oikii
. , do ~ ~ ~
de M ~ d i oAIII~I!~,,!!;, (,,;vii,,
"810
,. e iriiraeslinluras
r

m

1

establecidas para sustancias inflamables e combustibles.
10.

0 s laboratorios biolóxicos coas mesmas limitacións, sempre que
non posúan estancias de gando para un número de cabezas

Do arupo 8

superior a 7.
11.

19.

Parques de limpeza

20.

Tódalas instalacións de xeración e distribución dos servicios de

As manufacturas de caucho. coiro, etc.. e materiais similares
coas mesmas limitacións anteriores sempre que o volume
máximo de sustancias inflamables que se almacenen, non

gas, auga e electricidade. das cales as súas ubicacións en

excedan de 200 quilos e os almacéns de sustancias

mazás industriais sexan compatibles co servicio que prestan.

combuslibles non superen as cifras indicadas.
Do arupo 5
21.
12.

Tódalas clases de almacéns, coas restriccións establecidas nas

0 s talleres de tinturería, lavado e limpeza que empregue

que a primeira categoria para sustancias combustibles ou

potencia mecánica e líquidos inflamables para o seu traballo,

inflamables.

coas limitacións do apartado b. Do grupo 4.
Estas restriccións poderán atenuarse cando as condicións
13.

As manufacturas téxtil.

técnicas en que se establezan determinen unha seguridade

14.

0 s lavadoiros públicos.

contra accidentes tecnicamente suficientes.
0 s núcleos industriais que agripan industria dunha mesma
característica, someteranse

a

illamentos especiais

e

a

ordenanzas adecuadas ó tipo de industria e á ubicación
proxectada.
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~

8.

3.

Cateaoria 3a. Situaranse en poligonos industriais, poden

As cámaras e instalacións de disecación e conservación de
productos alimenticios

pertencer a esta categoria as instalacións comprendidas nos
seguintes grupos e nas condicións que se sinalan:

Do qrupo 6:
9.

As estancias para gando transhumante,

Do arupo 1:
Inclúense nesta categoría tódalas industrias e almacéns non

1.

7- \

f-,

incluidos nas anteriores por rebasqr os l~lt&~16stablec~a.o6!d@&~

serradoiro. machucado ou clasificación.

,onscl!?ii.o
ela; aquelas que non Son indiSPen8?k19ui$j\Hflr~;dd!.:,
li!!i.,io!io
íi iiiii .,..
~i,aLrLliL~~as
urbano; e aquelas outras que
. .pola súa i n s d l u b r i d a d e ~ ~ e ~ i ~ ~ ~ u

Do arupo 2:

incomodidade, son incompatibles

;~

roh:l~~~fii)iti\!.!~",~>~$~~&~~
(2

l

7

4,

0 s almacéns de productos metalúrxicos, con cizallas e aparatos

4.

para rotura de chatarra.

I

de viventla
--

2.

:-

Os almacéns de mármores e pedra naturais, con taller de

~

p.;,
_~

Cateqoría 4O. Situaranse nas
Pertencen a esta categoría as
súas características de funcionamento, a súa gran ocupación do

Do arupo 3:

solo

polas dimensións das súas instalacións, non se poden

encadrar nos grados anteriores.
3.

0 s almacéns de madeira e materiais similares con talleres de
serradoiro nos locais diferentes dos almacéns.

5.

Do qrupo 4:

Ampliación de instalacións existentes.
As instalación industriais das categorías l o e 2O. Existentes á
aprobación do presente documento, que fosen ampliadas,

4.

0 s almacéns de carbóns e combustibles e instalación de lavado,

poderán chegar con esa ampliación a superar nun 20% as

clasificación e aglomeración.

limitacións de tamaiio anteriormente establecidos. sempre que
cumpran as seguintes condicións:

5.

0 s almacéns. de todas clases de productos con instalacións de
clasificación, lavado, refinado ou repartición.

a. Estar nunha localización que a norma considere propia para
o uso industrial na categoría correspondente.

Do qrupo 5 :
b. Non superar as limitacións establecidas no momento da
6.

0 s almacéns de gran con lavado, disecación. molturación e

solicitude de ampliación.

clasificación.
c. Para os de categoria lo. Non ter actividade de servicio do

7.

As centrais de preparación e distribución de leite e productos

inmoble en que se localice así como que a ampliación se

derivados.

produza en locais contiguos os que previamente ocupe.
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Si con isto non houbese prexuízo para os usos lindeiros,

especialmente en conta, para a concesión das licencias de

poderá ampliarse dentro da categoria 2a., sobre párelas

edificación ou uso, en todo caso para o seu funcionamento, que

contiguas, sempre que estas sexan aptas para o uso

as chemineas, vehículo, maquinaria e demais instalacións ou

industrial no presente documento.

actividades que poidan producir fumes, po ou ruidos, se doten
inescusablemente dos elementos correctores necesarios para
evitar molestias a veciñanza.

A ampliación das actividades industriais das categorías 3a e
4a non ten limitación, podéndose estender a outras parcelas
ou solo dos polígonos ou zonas industriais. En ningún caso

5.

0 s establecementos das categorías 3a. e 4a. non poderán
supera-lo índice 4 máis que para dúas clases de efectos.

poderá sobrepasar os limites establecidos polas súas

!L'l.jN-Ii.', 12: G:\l~-l(;p,

Normas en canto á ocupación de parcelas, retrinqueos,
6.

alturas e edificabilidades máximas permitidas.

ii'8~~'~d~ddi~i6ns'~~~~iis:!i;ir
,,
,;ii,~oii(. c i ~ i i i . : j c s [ i . u ! ~ ~ ~ ~

0 s locais industriais, ademais do

de edificación, instalaranse de forma que permitan~--prewr-o
6.

*,, I:;:

sinistros, combátelos e evitar a súa p r o ~ i ~ ~ e i ó n ~ d s ~ & h t i u i ~ ~ i l ~

Molestia. nocividade. insalubridade e periqo.

perigosas. en calquera caso.
1.

A definición de molesto. nocivo, insalubre e perigoso e a

especificas de aplicación xeral,

determinación

polo organismo competente.

dos

seus

efectos,

contense

no

Decreto

241411961, de 30 de Novembro, sobre actividades molestas.

7.

nocivas, insalubres e perigosas e disposicións concordantes.

0 s grados de actividades industriais non rexen para as
instalacións ó

2.

servicio de

vivendas

como

ascensores,

Os establecementos da categoria l a e para cada actividade

montacargas. portas automáticas, instalacións de calefacción.

diferente que se leve a cabo, non sobrepasarán por toda clase

acondicionamento e climatización. xeradoras de electricidade.

de efectos. os indice 0.1,2 que se precisan no anexo do Decreto

etc., que virán reguladas polas disposicións especiais do

241411961, de 20 de Novembro e na Instrucción que o

Ministerio de Industria.

desenrolou de 15 de marzo de 1963, sen prexuízo de que vaian
producindose neles as adaptacións derivadas das novas

4.1.9. Regulación do Uso Garaxe-Aparcadoiro e Servicio do Automóbil

lexislacións na materia que requira o cambio tecnolóxico. Cando
a intensidade 3 se alcanzase por razón da insalubridade das
augas residuais, poderá administrarse a súa incursión nesta
categoría sempre que previamente se corrixan as causas que

Establecese a seguinte clasificación :

produciron tal índice.
Cateaoria la.
Garaxe-aparcadoiro de uso individual
3.

0 s establecementos da categoria 2a e para cada actividade
diferente que se leve a cabo, non sobrepasarán, por toda clase

- Grado lo.
No mesmo edifico da viv

de efectos. a intensidade 3.

- Grado 2O. En edificación encostada
4.

Cando

as

situaranse

actividades correspondentes á
nos

interiores de

rnazá,
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terse
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- Grado 3O. En edificación exenta dentro da parceldrdoiren~Suar~zia

Cateaoria 2a. Garaxes-aparcadoiro de uso colectivo

b.

Queda

prohibido

realizar

aparcadoiros-garaxe

individualizados en todo o fronte da planta baixa con acceso

- Grado lo.
En planta baixa elou semisoto de edificios

directo de cada un a calzada, a través da beirarrúa, inutilizando
esta con bados continuos. No caso de realizar aparcadoiros-

- Grado 2O. En plantas sotos de edificios

garaxe na planta baixa, a entrada e caída será única ó sumo
dobre.

- Grado 3O. En parcela interior, patios de mazá e espacios libres
privados.

3. ACCESOS

Cateaoria 3a. Garaxe-aparcadoiro para uso colectivo con carácter de

0 s garaxes-aparacadoiros na categorías 2a

negocio

automóbil disporán dun espacio de accesd:d6:,ti'e~!metros ($,!,rJ),

l
'7'"pc . ~ \ h2 -.
P::!!n?:<k
39 e'~o&& CIk sewGo 6 li\
dniiiii!i~~?rn~iit~
flfij.,, (k, ~

d~,i,,,,i,.,iusas

-

ancho e catro e medio (4,5 m) de fondo, cpmo mínimo, ;con piso

- Grado l o . En edificio exclusivo

2 1:

(<? Ci?,,:;

'L?*l

horizontal ou pendente máxima do 5%, libre,,de
. calquera outro udtf'c)u
'
actividade.

'Y

- Grado 2O. En baixos sotos e semisotos
\,

~

,.y
'

~

,

4.y

..,

A,:
,'

'

As ramplas interiores rectas non sobrepasarán a pendente%16%
Cateaoria 4a. Estacións de servicio

,j j i

&

ramplas curvas do 12% medidas pola liña media. A súa anchura mínima
será de tres metros (3m) co sobreancho necesario nas curvas.

Cateaoria 5a. Talleres de mantemento, entretemento e límpeza de
automóbiles.

Poderase autoriza-lo emprego de aparatos montacoches cando sendo
obrigada a localización de garaxe pola ordenanza correspondente non

0 s talleres de reparación de automóbiles rexeranse polas Normas de

sexa visible a solución da rampla. Neste caso instalarase un

Industrias, anque sexan emprazados dentro dun garaxe ou instalación

montacohes por cada vinte prazas de aparcadoiro. O espacio de espera

das anteriormente relacionadas.

será horizontal e cun fondo minimo de 5 metros.

2. CONDlCldN XERAL

A localización do acceso a rúa deberá ser obxecto de consulta previa ó
Concello pudendo esixirse a concentración de accesos ou separación

1.

Nas categorías 2a, 3a, 4a e 5a. o Concello poderá denegar a

minima entre estes co obxecto de reduci-lo número de bados en

súa instalación en aquelas fincas que estean situadas nas vías

aquelas rúas que polo seu uso. funcionalidades, etc... asi o esixan.

que, polo seu tránsito ou características urbanísticas singulares
así o aconsellan, salvo que se adopten as medidas correctoras

AZA DE APARCADOIRO

oportunas mediante as condicións que cada caso requira,
dese por praza de aparcadoiro neta un espacio minimo de 2,40
O feito de denega-la instalación de garaxe aparcadoiro, si fose

r 4,70 metros. A altura libre minima será de 2,20. Sen embargo, o

obrigado. non relevará ós propietarios de suplir estas instalación

mero de coches no interior dos garaxes-aparcadoiros non poderá

en lugar e forma adecuados.

ceder do correspondente a 20 metros cadrados por coche.

Uibaii$iica 11

~

~

Sinalaranse no pavimento so emprazamentos e corredores de acceso

1)

dos vehículos, sinalización que figurará nos planos de proxectos que se

Disporán dun aparcadoiro en número suficiente para non
entorpece-lo tránsito. cun mínimo de dúas prazas por surtidor.

presenten ó solicita-la concesión das licencias de construcción,
instalación, funcionamento e apertura.

2)

Os talleres de automóbiles anexos, non poderá ter unha
superficie superior a 100 m2 e disporán dunha praza de

5. ALTURA M~NIMA

aparcadoiro para cada 25 m2 de taller.

Si se estableceran

servicios de lavado e engraxe, deberán instalarse coas
En garaxes-aparcadoiros admitese unha altura libre mínima de 2,20

condicións destas Normas.

metros en calquera punto.

3)
6. VENTILACIÓN

Non causarán molestias ós veciños e viandantes e se axustarán
o establecido nas ordenanzas sobre ruidos da zona.

A ventilación. natural ou forzada, estará proxectada con suficiente
amplitude para impedi-la acumulación de vapores ou gases nocivos.

I

7. ILLAMENTO

d3 data

g-

<\?:2(?i,,

1
~

,:~,,A,iAdu
í ?r

O recinto do garaxe-aparcadoiro deberá estar illado do resto da
edificación ou fincas lindeiras por muros e forxados, resistentes ó fogo.

Aderq~g,das condicións establecidas nos apartados anteriores, nas
$3

PIcnnI,c~c,
nUbars

''

t , , i i \ \ & f n o r m a sde uso industrial e nas disposición legais vixentes que Ile foran
\\&.;S
,

dggplicación, cumprirán as seguintes:

Mar$ ivlarinas BU

e con illamento acústico de acordo m a s regulamentacións sobre ruídos,

a)

sen ocos de comunicación con patios e locais destinados a outros usos.

Disporán, dentro do local, dunha praza de aparcadoiro por cada
100 metros cadrados de taller.

b)

Nos locais de servicio de lavado e engraxe que formen parte de
edificios de vivendas disporanse dunha praza de aparcadoiro por

Poderá comunicarse o garaxe-aparcadoiro coa escada, ascensor,

cada 100 metros cadrados de local.

cuartos de caldeiras. salas de máquinas. cuartos rochos ou outros
similares autorizados do inmoble, cando estes teñan acceso adecuado

4.1.10. Residencia Móbil

de illamento, con portas blindadas de peche automático.Exceptúanse os
situados debaixo de salas de espectáculos, os cales estarán totalmente

Dadas as características do municipio prohibese expresamente este tipo

illados, non permitindo ningunha comunicación interior co resto do

de actividade, con excepción das que se empracen en zonas

inmoble.

especialmente destinadas a este fin.

9. CONDICIÓNS DAS ESTACIÓNS DE SERVICIO (CATEGOR~A4a)

Ademais das disposicións legais vixentes que le foran de aplicación
cumprirán as seguintes:
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4.1.11. Uso Sanitario

cATEGOR~A1. Centros de Atención a persoas con minusvalias:

1.

a)

Definición:

Corresponde ós edificios destinados o tratamento ou aloxamento de

Centros residenciais
a.1.

Residencias de minusválidos gravemente afectados

a.2.

Residencias de minusvalidos adultos.

enfermos.
b)
2.

Clasificación:

Centros non residenciais.
b.1.

Centros ocupacionais.

b.2.

)(lJN-rj~?;
:; ;1,
(.j:,,,.., ]<;!A\
Centros de día.
outros equipamenfiyb:tlo &fill/iii~;'iv j ! , m . : ! '!'." ,'o i : ~ l l ~ i ! ! ? / i ~

b.3,

Establécense as seguintes categorías:

&< bl~dio6\iiitiii' ..,

de dala

la.
Establecementos para enfermidades infecciosas no edifico exclusivo
e exento.
2a. Establecementos

CATEGOR~A2. Centros

para

enfermidades

non

infecciosas,

para

enfermidades

non

infecciosas,

~

2

,

,

I.,;:;:.

---,

~iiia¿.,i~Ii:-i&

3"l
LL

I

l .

9fiMa~,+S,P.S,,m1~,rL%%:

con

capacidade superior a 100 camas , en edificio exclusivo.
3a. Establecemento

I

<;;iii,ii(.;

a)

Centros residenciais

con

a.1.

Residencias

capacidade comprendida entre 20 e 200 camas, e ambulatorios. en

a.2.

Vivendas comunitarias

edificio exclusivo.

a.3.

Aparlamentos tutelados.

~ ; r ; ! : , ~~:::+rifi~s
~usto

4a. Dispensarios. clínicas ou sanitarios para enfermidades non
infecciosas, con menos de 20 camas en edificio exclusivo.

b)

5a. Clínicas de urxencia, e consultorio sen hospitalización de enfermos,

Centros non residenciais
bl.

Centros de día

b.2.

Fogares e clubs

nnciimento cmrirido en
. base d Urde de 26 dp Xaneiro de 2011 da
~

con superficie máxima de 2.000 m2.

Cons~ll~rla
de Media

@

Inlraesiructura sobre

6a. Clínicas veterinarias e establecementos similares.

7a. Tanatorios e salas de velorios.
4.1.13. Uso Educativo e Cultural

EnIui. a 3 de Marzo dP 2

3. Condicións:
1.

Definición

Cumprirán as condicións que fixan as disposicións vixentes e no seu
caso, as de Uso Hoteleiro, que Ile foran de aplicación.

Corresponde ós edificios ou locais que se destinen principalmente Ó
ensino ou investigación, en todos os seus grados e especialidades.

4.1.12. Uso Asistencia1

2.

Clasificación

Corresponde a edificios e locais destinados a atención a persoas con

Establécense as seguintes clasificacións:

minusvalía e os centros xerontolóxicos de atención a persoas maiores.
Establécense as seguintes categorías:

la. Centros de estudios de caracter oficial e bibliotecas
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2a.

Academias oficiais. centros de investigación e formación

4a. Tabernas típicas, restaurantes, bares, café-bar e cafeterías non

clasificadas como actividade especial.

profesional, academias de ensino oficial, centros de estudios con
3a.

caracter privado (colexios e academias con mais de 50 alumnos)

5a. Bares de categoría especial, discotecas, salas de festa. pubs.

Centros de estudios con caracter privado (colexios e academias

taboados flamencos, cafés-concerto e calquera outra actividade

con menos de 50 alumnos).

clasificada como molesta, non recollida expresamente na categoría
4a.

3.

,fbk-..
)!.
l-.

Condicións:

,l

3.

Cumprirán as condicións que fixen as disposicións vixentes na materia.

.

.

:.-

(,:,T.!

LdSL..,,-,,-,L>!,\

S,.,

,\

Dimensións e condicións dos l o c a i s : ~ ~ ~6tiiiiiiv;iiiprit,?
~ : ! ~ , ~ ! ~ cii. ~ ~ ~ , i ~~
, ,
db iwi¿(iiiikiiil>'~iii~;i,
Ic;.i.,;,;o
e ~ii¡i.acstiuiui.as

l

.

a. Cumprirán as establecidas para o Uso @ (i$gmwcip
- e iaq.sqa
l , i,.!
....
,"lj

instalacións aplicables ó Uso de
b

4.1.14. Uso de Locais de Ocio

As escadas que haxan de ser
mínimo de 1,30 metros.

1.

c. Deberán cumprir as disposicións contid&

Definición

na Lei 811997 de

accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
Comprende este uso os locais destinado ó público como de

d. 0 s uso contemplados na categoría 5a soamente poderán

esparexemento e diversión cun impacto en materia de ruídos e horarios

desenrolarse na planta baixa, ou nas do semisoto e soto

de apertura considerable.

contactadas con esta e cumprindo as condicións de seguridade.

Deberán cumprir o sinalado no Decreto 3512000 e regulamento de

e. 0 s restantes usos, non clasificados como molestos. poderán
desenrolarse tamén na planta primeira. conectada coa planta baixa.

espectáculos públicos e actividades recreativas.
Calquera outro uso que englobe entre as súas actividades algunha ou
algunhas

das

previstas

a

continuación,

deberá

respectar

a

4.1.15. Uso Relixioso

compatibilidade de uso non soamente referida á actividade principal
senón á presente.

1.

Definición

As limitacións contidas na presente normativa non serán de aplicación a
aquelas actividades desenroladas como secundaria dentro doutra

Inclúense como tales, os edificios e locais destinado ó culto público ou

instalación hoteleira principal. sendo en tal caso de aplicación tan solo a

privado.

normativa reguladora dos usos da actividade principal.
2.
2.

Clasificación:

Clasificación:
Establécense as seguintes categorías:

Establécense as seguintes categorías:
la.
Casinos, academias de bailes e restaurantes con máis de 500 m2 de
superficie total.

Docum~ntocorrixido en basc J Orde de 26 dp Xanelro de 201 da

la.
Conventos
2a. Centros parroquiais

28. Tódolos USOS anteriores ata 500 m2. de superficie total.

3a. Templos

3a. Tódolos usos anteriores ata 250 m2. de superficie total.

4a. Capelas e oratorios
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3.

Condicións:

la. Espectáculos de máis de 1.500 espectadores
2a. Espectáculos de 501 a 1.500 espectadores.
3a. Espectáculos de 251 a 500 espectadores.
4a.Espectáculos de ata 250 espectadores

Cumprirán las condicións que fixen as disposicións vixentes.
4.1.16. Uso Deportivo

5a. Parques de atraccións, teatros e cinematógrafos ó aire libre,
1.

-

Definición

Corresponde ós lugares ou edificios acondicionado para a práctica e

P.:: ,-.
verbenas, parques zoolóxicos e pavillóns de expo,si$@~:
,\\.. , , . !- t.{,:7..L.:c',4
f.ppv'il33 (i*~.iii)ii:!i;n~rII:
p:): $;,)(.,i
Coliy!!ijia
62 ;i(:$¡o~\l~l~;!~!;,:~!f;,
l , ; : , ~ ] ~ ~ (c,l (~j l l [ i > ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ l
.
2.
Condicións:

du!;'la

ensino dos exercicios de cultura física e deporte.

I

1
,/

2 1) t(b8!;, ?a!,!

Cumprirán as condicións que fixen as d i s p o ~ ~ ~ ~l v i ~ . ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ; ~
2.

Clasificación

4.1.1ü. Regulación das Actividades ~ x t r y s )
,.
..$+
,,,
.~~
.~
-

Establécense as seguintes categorías:

~

,&.<J

>j\!:,
1,

!S

Mniia" ~liririñasEusto

1. Consideraranse áreas extractivas os solos nos que temporalmente
se realizan actividades de extracción de terras, áridos e se exploten
canteiras.

la. Deportes en xeral de 501 a 10.000espectadores.
2a. Deportes de ata 500 espectadores.
3a. Deportes sen espectadores.
3.

2. Estas actividades teñen sempre caracter temporal e provisional.

Condicións:

3. As explotacións mineiras e actividades extractivas de recursos

minerais en activo no momento da entrada en vigor da Lei 912002
Cumprirían las condicións que fixen as disposicións vixentes

rexeranse polo disposto na disposición Transitoria duodécima da
mesma.

En canto ás piscinas e campos de deporte privados gardarán os
mesmos retrínqueos que a edificación principal, excepto nas partes ou

4. As actividades extractivas de calquera tipo están suxeitas a previa

elementos das mesmas que non impliquen unha alteración do terreo

autorización municipal, sen prexuízo da necesidade de recadar

(escavacións ou recheos). En canto a valados ou cerres destas

autorización de outras entidades ou organismos.

instalacións que superen a altura de 1,80 m., deberán gardar,
asúmesmo, os retrinqueos correspondentes excepto cando exista

5. A obtención de autorización por parle doutras autoridades ou

acordo entre lindeiros.

organismo non prexulgará a obtención da licencia municipal que non
poderá ser outorgada cando non se cumpran os extremos e

4.1.17. Uso de Espectáculos
1.

condicións regulados neste capítulo, en xeral, as disposicións do
planeamento urbanístico.

Definición
6

Ademais, o outorgamento da licencia municipal está en todo caso

Corresponde este uso ós locais destinado ó público con fines de cultura

subordinado a cumprimento dos seguintes requisitos : a) respecto

e recreo.

da paisaxe; b) preservación da pureza do medio ambiente; c) non
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desviación, merma ou polución de correntes de augas superficiais

finca con árbores da mesma especie e de coidar a plantación ata

ou subterráneas. O non cumprimento destes requisitos implicará a

que a mesma haxa arraigado e poida desenrolarse normalmente.

denegación da licencia.
4.1.19. Uso Agropecuario

7. A solicitude de licencia municipal deberá concretar necesariamente
Corresponde ás explotacións agrarias, gandeiras e forestais en

os seguintes extremos:

espacios ou locais destinados a eses fins.
a. Memoria sobre o alcance das actividades que se pretenden
desenrolar, con

mención especifica

dos

desmontes ou

.,(($:--'

,

',

[<,,:,>[~,;!;;,\

.

Categorías:

..,,, ,,,"

I

nivelacións previstas e da duración estimada da explotación e
do cumprimento das condicións e requisitos a que fai referencia

>i'ijh!.j;,,L :=;j

-.

Establécense dúas categorías:

este epigrafe.

,

1, .,

I I

I

Cateaoria l. Espacios ou

b. Mención específica das precaucións adoptadas para non afectar
á conformidade da paisaxe.

-Yi;a~ut$das á
,
."
vivenda como hortas, adegas, alpendres, cortizos, hórre&, d~k3"~~"Eusto
Categoría 2. Outras instalacións agrarias, gandeiras ou forestais sen
limitación de tamaño.

c. Testemuña fehacinte do titulo de propiedade do térreno en que
se pretende efectúa-la extracción de áridos ou movementos de

Outro tipo de usos relacionados con estas actividades dun marcado

terras. Si o solicitante do permiso non fora o mesmo propietario.

caracter industrial como poden ser as industrias agroalimentarias,

ademais da testemuña fehacente do titulo de propiedade,

regúlanse nos usos industrias

deberase presenta-lo correspondente permiso do propietario.

regulado no regulamento de Actividades Nocivas, Insalubres e

e dentro deles deberán acollerse ó

Perigosas, en canto ás distancias ós núcleos de poboación e demais
d. Descrición das operacións de escavación ou desmonte con

medidas correctoras.

plano topográfico a escala 1: 2000 cos perfiles en que queden
sinalados os traballos a realizar. Con igual detalle débense

4.1.20. Antenas

expoñer o estado en que quedará o terreo unha vez efectuados

Telecomunicacións

de Telefonía

Móbil e

outros

Servicio

de

os movementos de terras, e as operacións que o promotor se
compromete a realizar para integrar os solos afectados ó seu

A instalación e funcionamento de sistemas de telefonia móbil e outros

entorno e paisaxe.

servicios de telecomunicacións e de difusión, regúlanse amplamente

e. Indicación do volume de terra e roca a remover elou áridos a

mediante unha ordenanza especifica que. pola súa extensión, inclúense
no ANEXO NO1 das presentes ordenanzas.

extraer.
f. Garantías de caracter patrimonial sobre o cumprimento do

egulacións Específicas

previsto nos aparlados anteriores.
demais dos regulado no presente Plan, as diferentes actividades
8. Cando a actividade extractiva implique destrucción de arboreza,

imporase ó titular da licencia a obriga de efectúa-la repoboación da

PLAN SERAL DE 0RI>BRTAC16N hlUNIClPAL DE TU1 -NORhfr\S URBAN~STICAS

89

aberán de cumpri-lo disposto en cada caso pola lexislación sectorial

Actividades cientificas. escolares e divulgativas.
As instalacións dedicadas a servicios públicos especificos definidos na

Depósito de materiais, almacenamento de maquinaria e

tipificación de usos das presentes Normas, ateranse ó establecido nas

estacionamento de vehículos ó aire libre.

mesmas para a actividade industrial ou comercial que desenrolen.

Actividades extractivas, incluida a explotación mineira, as
canteiras e a extracción de áridos ou terras,

,, . .,.;\
'ir.3h!

Por outra parte, nos locais públicos cumpriranse as disposicións
sinaladas na normativa de accesibilidade.

Actividades e usos constructivos

4.1.22. Usos Incompatibles no Solo Urbano

Construccións

,.- . -

--

'1

!<1,

Li:, 2,,+><i\
p,w+!y:!t) rlc;l,,j~.:,,.!~~.~,c~r,i~,
?O, p:~!!::,,:1"$ " ~ , ~ ~ , : ! ~ ; ~
dv izi,:;,o ¡ + N . , , . , G, . ,..,.,
, , ~ .~ 2~ ii:;ri;esliuiuias
~ ~ .
;LB:,

1

e

instalacións a g r i ~ o ) ~ , q ~ . , :t2>To21.,nd
:~&l~~~

destinadas ó apio das
Co fin de preservar a saúde e hixiene e no cumprimento do Real

agrícolas, viveiros e

Decreto sobre Actividades Molestas. Nocivas, Insalubres e Perigosas.

Construccións e

no solo urbano quedan prohibidos tódolos usos agropecuarios que

extensiva

representen molestias para as vivendas, tales como establos, granxas,

instalacións apicolas.

almacéns, cochiqueras, etc.. Aquelas construccións destinadas ós usos

Construccións e instalacións forestais destinadas á extracción

referidos existentes á entrada en vigor do Plan, contarán cun plano de

da madeira ou a xestión forestal e das de apoio á explotación

dous anos para trasladar as súas actividades.

forestal.

e

intensiva,

granxas.

cizis

domésticos,

e

Instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e prevista na
4.1.23. Usos Existentes

ordenación sectorial destas, así como, en todo caso, as de
subministro de carburante.

0 s edificios e instalacións con usos existentes, con anterioridade á

Construccións e rehabilitacións destinadas o turismo rural e que

aprobación destas Normas, que resulten desconformes co mesmo,

sexan pontenciadoras do medio onde se ubiquen.

consideraranse fóra de Ordenación e serán regulados polo apartado

Instalacións necesarias

4.4. das presentes Normas.

telecomunicacións, a infraestructura-hidráulica e as redes de
transporte

4.1.24.

Usos e Actividades no Solo Rústico

e

para

distribución

de

os

servicios
enerxía

técnicos

eléctrica,

de
gas,

abastecemento de auga e saneamento. sempre que non
impliquen a urbanización ou transformación urbanística dos

0 s usos e actividades posibles no solo rústico, serán os seguintes:

terreos polos que descorren.
En todo caso, as edificacións necesarias para o funcionamento

1.

Actividades e usos non constructivos:

das infraestructuras e servicios técnicos en solo rústico que
superen

a.

b.

os

50

metros

cadrados

edificados precisarán

Accións sobre o solo ou subsolo que impliquen movementos de

autorización autonómica previa á licencia urbanistica municipal,

terra, tales como dragados, defensa de ríos e rectificación de

segundo o procedemento establecido polo artigo 41 desta le¡.

canles, abancalamentos, desmontes, recheos e outras análogas.

Construccións e instalación para equipamentos, dotacións ou

Actividades de

deportes

servicios que deban emprazarse no medio rural, escolas

organizados, acampada dun día e actividades comerciais

agrarias, centros de investigación e educación ambiental,

ocio, tales

como

práctica de

ambulantes.
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construccións e instalacións deportivas e de ocio ó aire libre e

deban valorarse en cada caso as circunstancias que xustifiquen a súa

campamentos de turismo.

autorización, cas cautelas que procedan.

Adernais, mediante a aprobación dun plan especial de dotacións

.: , .,,J,
,,,, ,

regulado polo artigo 71 da lei 912002. poderan permitirse

Usos prohibidos: Os incompatibles coa protecció)rI;~,cad~.catgg,grjq,de

equipamentos sanitarios, asistenciais e educativos, públicos ou

solo ou que impliquen un risco re1eva~8'~kd!~déi&rioi~;,asc
'3aior&~?oii~~:-ji~
0 o
\
, , . '.;
!:; , ; , 1.
,ii;i.nml;uili,us
protexidos.

privados; que en ningún caso poderán situarse a unha distancia

*,,

~~,
1 -

.,

superior a 1.000 metros do solo urbano.
h.

I.

j.

k.

Construccións destinadas a usos residenciais vinculados á

2. No solo rústico especialmente prote

explotación agrícola ou gandeira.

patrimonial, artístico ou histórico, antes

Cerre ou valado de fincas nas condicións establecidas polo

municipal será necesario obter o

artigo 42.1~)da lei 912002.

organismo autonómico competente en materia de patrimonio cultural.

Actividades de caracter deportivo, cultural e recreativo que se
desenrolen ó aire libre, coas obras e instalacións mínimas e

3. Serán nulas de pleno dereito as autorizacións e licencias que se

imprescindibles para o uso de que se trate.

outorgaren para usos prohibidos, así como as licencias municipais

Construccións destinadas a actividades complementarias de

outorgadas para usos autorizables sen a previa e preceptiva

primeira transformación, almacenamento e

autorización autonómica ou en contra das súas condicións.

envasado de

productos do sector primario, sempre que garden relación

l.

3.

directa coa natureza, extensión e destino do predio ou da

4. Non necesitarán autorización autonómica previa, os efectos desta

explotación do recurso natural.

Lei, as infraestructuras, dotacións e instalacións prevista nun Proxecto

Construccións e instalacións destinadas a establecementos de

Sectorial aprobado ó amparo da Lei 1011995, de ordenación do territorio

acuicultura.

de Galicia.

Outras

actividades

análoqas

que

se

determinen

4.1.26.

Limitacións de Apertura de Camiños e Movementos de

Terras

requlamentariamente.

1. Non está permitida a apertura de novos camiños ou pistas en solo

4.1.25. Autorización de Uso en Solo Rústico

rústico que non estean expresamente recollidos no planeamento
1. 0 s usos no solo rústico relacionado no artigo anterior determinanse

urbanístico ou nos instrumentos de ordenación do territorio, salvo os

nas ordenanzas correspondentes para cada categoría de solo, como:

camiños

rurais

contidos

nos

proxectos

aprobados

pola

Administración competente en materia de agricultura. de montes ou
Usos ~ermitidos:os compatibles coa protección de cada categoría de

medio ambiente e aqueles que obtiveran a correspondente

solo rústico; estes usos non precisan autorización autonómica expresa,

autorización autonómica.

sen prexuízo da esixibilidade de licencia urbanística municipal e das

En todo caso, a execución de novas pistas ou camiños que afecten

demais autorizacións administrativas sectoriais que procedan.

a solo rústico de protección de espacios naturais e de interese
paisaxístico, estarán suxeitas á avaliación de efectos ambientais

Usos autonzables: os suxeitos a autorización da Administración
Autonómica, previamente á licencia urbanística municipal e nos que
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que prevé a Lei 111995, de 22 de xaneiro, de protección ambiental
de Galicia.
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4.2.
2.

ORDENANZAS REGULADORAS DA EDIFICACIÓN

As novas aperluras de camiños que se poidan realizar deberán
adaptarse ás condicións topográficas do terreo. coa menor

4.2.1. Definicións

alteración posible da paisaxe e minimizándose ou corrixíndose o
seu impacto ambiental.

Será de obrigado cumprimento o Decreto 26212007, do 20 de
Decembro, polo que apróbanse as Normas do

3. Con caracter xeral quedan prohibidos os movementos de terra que

17 de Xaneiro de 2008).

alteren a topografía natural dos terreos rústicos excepto nos casos
expresamente autorizados pola lei de ordenación urbanística e

..

1.

XENERALIDADES E TERMINOLOX~A

protección do medio rural en Galicia.
A continuación expresanse unha serie de termo
definindo o significado de cada un. A eles hai
definicións non recollidas nestas
habitualmente utilizado.

Son as liñas que delimitan as parcelas. Poden ser de dúas clases:
aliñacións exteriores, que marcan o limite ente os espacios libres
públicos tales como rúas, prazas. etc.., e aliñacións interiores que son
aquelas que marcan o límite entre a parte de parcela edificable para
usos principais e as que son edificables para usos complementarios ou
non son edificables.
3.

LINDEIROS DE PARCELA

Son as liñas perimetrais que delimitan unha parcela. O lindeiro frontal
delimita a parcela coa vía ou espacio libre público o que dea fronte. 0 s
lindeiros laterais son os restantes, chamándose lindeiro posterior ó
testei o lindeiro oposto ó frontal.
4.

LIÑA DE EDIFICAclÓN

É a riña que a edificación non pode sobrepasar, salvo

COS

voladizos

cando estes estean permitidos.
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Tamén pódese medir o número de plantas, que inclúe a planta baixa, as
plantas piso e os semisotos si os houbera.
Frontal: e a anchura da franxa de terreo comprendida entre a liña de
edificación e a aliñación exterior.
Lateml: é a separación entre a edificación e os lindeiros laterais.

4.2.2. Condicións Xerais de Volume e Hixi6nicas

Posterior: é a separación entre a edificación e o lindeiro posterior.
Será de obrigado cumprimento o Decreto 26212007, do 20 de
6.

Decembro, polo que apróbanse as Normas do Hábitat Galego (DOG de

SUPERFICIE DA PARCELA

17 de Xaneiro de 2008).
Entendese por superficie de parcela a dimisión da proxección horizontal

2;:C\?\l ,!ci>j

da área comprendida dentro dos lindeiros da mesma.

) ( l . J ~ ~ ~ j ~

1.

RELACIÓN ENTRE EDIFICACIÓN E PARCELA

p:p.pi!':lo dnfii,$i,,j~iir~lr
ro:.i.>;.c!:il ('9 cflil?"!!,:';n
cjs >,jyio A)o¡:I?~I[::.,
r,:i~,i!\lrlui;;!tii;!X;\i~i~l~LX
7.

FONDO EDlFlCABLE

Toda edificación estará indisolublemente vinculada a unha parcela.
circunstancia esta que quedará debidamente rexistrada co sinalamento

É o parámetro que sinala cuantitativamente a posición na que debe

da edificabilidade ou outras condición~urbanísticas baixo as que se

situarse a fachada interior dun edificio, mediante a expresión da

houbera edificado.

distancia ente cada punto desta e a aliñación exterior. medida

,Va

A segregación de fincas nas que existira algunha edificación, deberá

perpendicularmente a esta. As ordenanzas particulares establecen o

facerse con indicación da parte de edificabilidade que Ile corresponda a

caracter de máximo ou obrigado.

esta, tendo en conta a edificabilidade outorgada polo planeamento.

8.

2.

RASANTES

PARCELA M~NIMA

É a liña que define o perfil lonxitudinal dunha vía, praza ou rúa, definida

En caso de que unha parcela non acade a superficie mínima requirida

no presente Documento. No seu defecto son as existentes no terreo.

pola Ordenanza correspondente, pero teña parte da súa superficie
situada en outra Ordenanza dentro da mesma clase de solo, poderá

9.

computar dita parte ata un máximo de 40% da parcela situada na

SÓLIDO CAPAZ

Ordenanza principal. A edificabilidade computarase exclusivamente

É o volume dentro do cal debe inscribirse a edificación que sobresaía do

sobre a parcela situada na Ordenanza principal e a edificación

terreo.

emprazarase sobre a mesma conseivando os seus retrinqueos.
En tódolos casos, a parcela mínima corresponde á existente con

10.

anterioridade á concesión da licencia municipal de obra, por canto as

ALTURA DA EDIFIcAcIÓN
DocumPnto corrixido en hare

de 26 dp xantlro de 2011 fiesións que procedan teñen razón no acto de concesión da citada

É a distancia existente entre a rasante e a cara inferior do forxado do

cencia. En consecuencia, a denominada superficie bruta é a que debe

teito da última planta medida en metros. No caso de que o teito da

er considerada a efectos do cumprimento da parcela mínima esixible.

última planta (cuberta) non coincida co último forxado, a altura medirase

Sen embargo, non será aceptable a citada parcela cando por motivo

ata a intersección do aleiro da cuberta coa fachada correspondente.

das cesións converterase nun espacio inedificable polas súas
dimensións ou incompatible coa normativa urbanística.

PLAN SEIII\L DE ORDRNACIÓNhlUKICIPAL DE TUI- NORhMS URBAN~STICAS

97

PLAN X E M L DI<oRDENACIÓN híüNICIPAL DE TUI-NORMAS URI~AN~STICAS

SOLAR

3.

5.

POSICIÓN DA EDIFICIOS RESPECTO A ALIÑACIÓN

Salvo que mediara un instrumento de planeamento que establecera

Respecto ás aliñacións, a edificación poderá estar nalgunha destas

condicións adicionais, terán a condición de solar no solo urbano as

situacións:

parcelas edificables que satisfagan as condicións sinaladas no artigo
a) En liña: cando a liña de edificación ou o peche son coincidentes coa

3.2.5.desta Normativa, e poderán ser edificadas unha vez concedia a

aliñación.

oportuna licencia municipal de obras.

:,.l~~b]-~:,~~~
i;!:; C>:Il8 ..,,L
m
.>1;1

b) Fora de lfia: cando a liña de e d i f i c a ~ í 8 ' ~ ~ ~ a . ~ í ~ ~ n h e ~ s e y a ~ ~
J~Ic:liuAiiiii.:,~i: ¡::ti ljt,,,,lcj tl ,,,,;;ívczx,,,,
i!;2
aliñación.
..
1

RASANTE DO TERREO

4.

~~

I

A rasante do terreo pertencente ás parcelas poderá modificarse con

7

c) Remitida ou refrinqueada: cando a

respecto á rasante natural, seguindo as seguintes regras:

interior á aliñación.

O aumento da cota da rasante natural poderá levarse a cabo. deixando
a lo menos un punto de contacto da edificación coa rasante natural sen

Salvo os voos ou salientes da fachada

alterar.

nesas Normas , ningunha parte nin elemento da edificación, sobre o

A diferencia máxima entre a rasante natural e a modificada será de 3

terreo ou subterránea, poderá quedar fora da liña respecto á aliñación

metros en calquera punto do terreo.

exterior.

A diminución da cota da rasante natural será válida en tódolos puntos
de contacto.

6.

0CUPAClÓN OU SUPERFICIE OCUPADA

Non se poderá altera-la rasante natural do terreo nunha distancia de 3
m. desde os lindeiros das parcelas, a menos que se estableza un

É a superficie comprendida dentro do perímetro formado pola

convenio entre propietarios lindeiros.

proxección dos planos de fachada sobre un plano horizontal.
Nas zonas en que se admitan patios de parcela, a superficie dos

-

- --SOLUCl6NVALIDA

-

mesmos descontarase da superficie ocupada.

R~mnleN o I u ~ I e nConEdbw.

A ocupación será necesariamente igual ou inferior ós valores da
superficie ocupable e da superficie edificable fixados nestas Normas, ou
polo planeamento que desenrolo o Plan Xeral.

7.

ocalna

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN

Entendese por coeficiente de ocupación a relación entre a superficie
ocupable e a superficie da parcela edificable.

SOLUC16NNON VALIDA

Gráfico 1

O seu sinalamento farase ben como cociente relativo entre a superficie
ocupable e a total da parcela edificable, ben como porcentaxe da
superficie da parcela edificable que poida ser ocupada.

11.

COEFICIENTE DE EDlFlCABlLlDADE

O coeficiente de ocupación establecese como ocupación máxima; si da
conxunción deste parámetro con outros derivados das condicións de

O coeficiente de edificabilidade é a relación entre a superficie total

posición se concluirá unha ocupación menor. será este valor o que sexa

edificable e a superficie da proxección horizontal do terreo de

de aplicación.

referencia.

8.

SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL

Distinguense dúas formas de expresa-la edificabilidade:

É a suma das superficies edificadas de cada unha das plantas que

a) Edificabilidade bruta: cando o coeficiente de edificabilidade se

;,

1.;

compoñen o edificio.

'

17--,

expresa como relación entre a ,ryR~@+~:~otbl
[
e a
..:.,!,q
, .' O c;!l);;i;,,?
superficie total dunha zona, p o l i ~ & 6 ' c ~ u ~ g r i. i d ati,,. ~
8e8ctuabi6,~,~,~,~,
e:'
'S'

9.

SUPERFICIE ÚTIL

incluíndo, tanto as parcelas
quedar libres e de cesión obrigada.pi,:-:,

1
~

Enténdese por superficie útil dun local a comprendida no interior dos
seus parámetros verticais. que de directa utilización para o uso a que

b) Edificabilidade neta: o coeficien

.

1

. jr

.

/s.,

se destine. É superficie util dunha planta ou do edificio, a suma das

como relación entre a superficie tota'~6dificable'%,'!Bs'upeflggt#eta

superficie útiles dos locais que o integran.

edificable, entendendo por tal a da parcela edificable ou no seu
caso, a superficie da zona, polígono ou unidade de actuación da que

A medición da superficie util farase sempre a cara interior de

se deduciu a superficie de espacios libres.

paramentos terminados.
As edificabilidades sinaladas nas ordenanzas das presentes Normas,
10.

SUPERFICIE EDIFICABLE

corresponden. en todos los casos a edificabilidade bruta, é dicir que se
computan sobre o total da parcela, incluidas as cesións obrigadas.

É o valor que sinala o planeamento para limita-la superficie edificada

total que pode construirse nunha parcela ou nunha área, no seu caso.

A determinación do coeficiente de edificabilidade entendese como o
sinalamento dunha edificabilidade máxima: si da conxunción deste

A súa dimensión pode ser sinalada polo planeamento mediante os

parámetro con outros derivados das condicións de posición. ocupación,

seguintes medios:

forma e volume conclúese unha superficie total edificable menor, será
este o valor que sexa de aplicación.

a) A conxunción das determinacións de posición, forma e volume sobre
a parcela.
b) O coeficiente de edificabilidade.

É a sinalada polo planeamento ou polas condicións de zona como valor

limite da altura de edificación.
Cando se estableza a altura en dúas unidades de medición, número de
plantas e unidades métricas, ambas respectaranse á vez como
máximos admisibles
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Os corpos voados separaranse un mínimo de 0.60 m dos edificios
A altura en número de plantas está determinada nos planos de

lindeiros , excepto se existe acordo, no cál nese caso poderá reducirse

Ordenación, non pudendo sobrepasar en metros as seguintes

esta distancia.

magnitudes, a menos que expresamente se indique outra cousa na
Non se permiten voos de menos de 3.20 m sobre a rasante da

ordenanza correspondente:

beirarrúa, nin se poderá sobrepasar ca súa proxección o ancho da

>
>

Para dúas plantas (B+l) 7.00 metros

h

Para tres plantas (B+2) 10.00 metros

k

Para catro plantas (B+3) 13.00 metros

>

Para cinco plantas (B+4) 16.00 metros

P

Para seis plantas (B+5) 19.00 metros

>

Para sete plantas (B+6) 22.00 metros

mesma.

Para unha planta (B) 4.00 metros

Rúas menores de 6 metros de ancho:
m

Rúas maiores de 6 metros e menores
i-

0.60 m de voo.

,. .-. .;

En calquera caso terase en conta o sinalado no arligo IA-2.3 das

Ni3/:.;'n

CONSTRUCCIÓNS POR RlBA DA ALTURA

" ' a f l l ~Busto
2~

Normas do Hábitat Galego.

15.

13.

Por riba da altura máxima, poderán admitirse con caracter xeral as

CONSIDERACIÓN DA CONDICIÓN DE ALTURA

seguintes construccións:
Nas ordenanzas de edificación sinalase a altura máxima edificable.
É posible edificar sen acadar a mesma, con excepción das ordenanzas

a) As vertentes da cuberta. que non poderán sobresaír respecto a un

de edificación pechada do casco urbano, no cal, o non acada-la altura

plano trazado dende o borde superior do forxado da última planta en

máxima producirá desarranxos nas fachadas con xeración de paredes

fachadas e patios cunha inclinación máxima de 30° (sesaxesimais)

medianeiras.
A altura máxima de coroación será de 4.8 metros sobre o último

14.

forxado. Non se admiten quebres a fachadas nos faldróns da

VOOS SOBRE AS ALIÑACIÓNS

cuberta.
Non se permitirá sair das aliñacións oficiais máis que cos voos que se
fixan nestas ordenanzas.

Cando o aproveitamento resultante da planta "baixo cuberta" sexa

Permitense voos sobres as aliñacións oficiais a rúas e espacios libres

inferior ó 50% do aproveitamento das plantas inferiores, poderán

públicos.

dispoñerse cuberta a dúas augas.

Así mesmo, permítense voos nas fachadas interiores a patios de mazá
ou espacios libres privados. considerando o fondo destes como ancho

Inab) Os remates das caixas de escadas. casetas de ascensores,

depósitos e outras instalacións, que non poderán sobrepasar unha

da rúa a efectos de determina-la dimensión do voo.

altura total de 4.0 m sobre a altura de cornixa e quedarán baixo un
plano imaxinario trazado a 45

O

(sesaxesimais) dende o borde

superior do forxado da última planta.

1
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Realizar proxecto conxunto co lindeiro ou lindeiros e solicita-la

a)

licencia simultaneamente.

c) Por riba da altura máxima total que se termine, non poderá admitirse
construcción algunha, excepto as chemineas de ventilación ou de
evacuación de fumes, calefacción e acondicionamento de aire, cas

Dispoñer nas paredes medianeiras materiais da mesma calidade

b)

que nas fachadas da edificación.

alturas que no orden o seu correcto funcionamento determinen as
Normas Tecnolóxicas da Edificación do MOPU, e no seu defecto o

16.

PLANTA BAIXA, SEMISOTO E SOTO

18.

bo facer constructivo.
APROVEITAMENTO BAlXO CUBERTA

e

Considerase planta baixa a planta inyrior db~/g'djfjcio
,qp. cál o
. , ,, , j r . ;.: ,, . , ;1 r - (:. solo encontrase á altura. por riba ou cd& m i x i n i o ~ a ~ d ~ , ~ , ó ~ @ ~ ~ ~
li,~,l.,

')'-'

'~

TU

/+1j]/,,!

;,, ,

t,'

!LL,

1 r!

Co/lsrl'.i;o
por debaixo da rasante da beirarrúa ou terreo e? contac'kp+a>, ii,í;ac.,i,

O aproveitamento baixo cuberta para uso de vivenda, permítese en
tódalas edificacións ubicadas no Termo Municipal.

edificación.

,

(.'?
,

A altura máxima entre o solo e a cuberta da zona no utilizada será de

En edificación pechada con fachad

1.50 m.

rasante apiicaranse as seguintes regraa':'12

A superficie habitable será computable con respecto o índice de

>

(!ata
.)

1

~-

2 4 ,;+,¡.

Si a distancia total entre aliñacións opostas é superior a

edificabilidade a énos que a ordenanza o regule expresamente en outro

dúas veces o fondo xenérico máximo, considerase planta

sentido.

baixa na súa totalidade a de menor rasante e a de maior
rasante considerase planta baixa ata a metade do fondo

Con caracter xeral e a menos que a Ordenanza concreta o prohiba, nos

total do edificio.

espacios baixo cuberta se poderán habilitar véntanas que sobresaian

>

sobre esta, cumprindo a condición de que a súa altura non sobrepasará

Si a distancia total entre aliñacións oposta é inferior a

os dous metros e medio sobre o último forxado e deberán estar

dúas veces o fondo xenérico máximo, considerase

retrinqueadas sobre a liña de fachada un mínimo de 1.20 metros.

"planta baixa" a totalidade da súas superficies de cada
unha destas plantas as súas rasantes diferentes.

e

Considerase semisoto a planta que tendo o solo a máis de 1.00

As medianeiras vistas, e de caracter xeral todos os parámetros que

metro por debaixo da rasante, ten o teito a mais de 1.O0 por riba

queden vistos dende a vía pública. incluidos os correspondentes ás

da mesma.

plantas baixas. recibirán tratamento de fachadas.
Considerase soto aquela planta da cál o teito encontrase a
Para levar a cabo novas edificacións con paredes medianeiras será

menos de 1.00 metro por riba da rasante, ou en calquera

obrigatorio, con caracter xeral, acollerse a unha das seguintes

distancia por debaixo da mesma.

alternativas:
Los sotos non serán habitables, podéndose utilizar como
almacéns, aparcamenlos ou cuartos de instalacións ó servicio
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" 1 Uluus

dos veciños das plantas superiores. A altura libre non será

correspondente medida sobre a súa rasante. O fondo de cada un

inferior a 2.30 metros. Deberán ter a ventilación suficiente. A súa

será o xenérico fixado pola ordenanza.

superficie non computa a efectos de edificabilidade nin de
número de plantas.

2. Si a distancia total entre aliiiacións opostas é inferior a dúas veces o
fondo xenérico máximo, o edificio mais alto poderá aumenta-lo seu

0 s semisotos poderán ser destinados os usos que se

fondo edificable nun 25% sobre o máximo admitido pola Ordenanza,

establezan, prohibindose o uso de vivenda. A altura libre non

dando tratamento de fachada ó paramento traseiro.

será inferior a 2.20 metros. A planta semisoto computara a
efectos de edificabilidade en tódolos casos, excepto si a propia

20.

1,:.

REGuLACI~NDAS TERRAZAS

%(~;!yj?l.
<-!
t:~:?~.,:)
;.,o#,,
,-. t!,
, .,' ! ;:,,

c;

Ordenanza dispón do contrario. 0 s sotos poderán ter acceso

S

k,L,yjo

8,

\

8.

A¡¡I/)¡,!~,~~
.:,"

,

h

O mmputo da edlcabilidade das superficies

como máximo.

reguiarase de acordo co gráfico que Se i n C y F , . - 8 , , . y n t i ~ o e r 2 ~

con~truí@8~p,dra
tetah@?ifi

alifiación atópanse entre dous corpos
lindan cun corpo pechado, e non
corpos cerrados encostados á mesma.

COMPUTA O 100%

Gráfico

4

COMPUTA O 50%

NON COMPUTA

Gráfico 5

FONDO EDlFlCABLE

O fondo edificable determinase ben mediante a súa definición nos

planos de Ordenación ou ben mediante a súa definición xenérica na
ordenanza correspondente. No caso de estar sinalado nos planos este
será de obrigado cumprimento.
Na edificación pechada con fachadas a dúas vias de diferente rasante
aplicaranse as seguintes regras:

A lonxitude máxima da comixa que sobresaia dos voos será de 0.30 m.
22.

POZOS E FOSAS SÉPTICAS
fosas sépticas e os pozos de captación de auga situaranse como

nimo a 5 metros dos lindeiros das parcelas sen prexuizo do
mprimento das demais condicións establecidas na Lei de Augas.

1. Si a distancia total entre aliñacións opostas é superior a dúas veces
o fondo xenérico máximo, cada un dos edificios terá a altura

PLAN SERAL DE ORDENACIÓN

hRlNIClPAL DE TU1- N O ~ A SURDAK~STICI\S

,

J'~:;;,l

directo desde o exterior nunha lonxitude de fachada de 5 metros

entendendo que as mesmas computan, ó

19.

',

~ ~ ~ ~ l ~ ,lI~
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MEDICIÓN DAS ALTURAS

23.

24.

PECHES DE PARCELAS NO SOLO URBANO OU DE NÚCLEO
RURAL.

Nas edificacións lindeiras coa vía pública as alturas tomaranse na
vertical do punto medio da fachada e mediranse a partir da rasante da

0 s peches de fincas realizaranse como máximo de 2.00 m. de altura en

citada vía, non pudendo haber, nos extremos da fachada, variacións

todo o seu perímetro. En fachada executaranse diáfanos a lo menos na

superiores a 1.20 m sobre a altura máxima permitida. No caso contrario

metade da súa altura.

deberase escalona-la edificación adaptándoa ó perfil da vía de modo
REGULACIÓN DO SUBSOLO

que cada tramo cumpra con estas limitacións.

25.

6 s efectos de medición de alturas polo número de plantas,

o

contabilizaranse as plantas piso, a planta baixa e o semisoto ando

como consecuencia a utilización do subsolo para def&rn/in~d*$/,u?,?s. ! : ! ! ) ~ : ~ I ~ , I I : , ; ~ ~
2' ! ~ ~ I ' ~,,~,,.
I ~ ~ I, ,- ~
.., ~
:,, )

,

\ 7

exista.

aumento da densidade de edificación nos

S O 1 0 S 4 , ~ ~ ~ ~ $ ~ , ~ ! ? ~ ~ ~,,,.e f 9 , ~
, , , ~,..;iiiiii~~!,,,~

....".:;I

!? 1

;
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Nas edificacións de esquina con dúas alturas diferentes ás vías

Sen embargo. nin a iexislación nin os plans urb%ísticos,,,, /ocdpí4r6ri"sk
~.
delta cuestión, provocando unha

públicas, manterase a altura da edificación principal nunha distancia

determinadas propostas.

. .<

No artigo 48.7 da LSG ábrese a posibilidade de levar a cabo
En función da situación da edificación con respecto á vía pública.

aparcamentoc baixo a rede viaria e os espacios libres de uso público,

seguiranse os seguintes criterios:

sempre e cando non altere a finalidade dos mesmos.
No presente Plan Xeral establécense as seguintes condicións:

dela a rasante de referencias será a da vía da súa fachada.
1. Baixo a rede viaria pública establecese a posibilidade de levar a
m

Si a edificación se empraza a máis de 10 metros da aliñación, a

cabo aparcadoiros subterráneos que serán de caracter público.

rasante da edificación será a do terreo.

Estes aparcadoiros poderán ser explotados por empresas privada
en réxime de concesión administrativa.

A rasante do terreo será a seguinte:
2. Baixo os espacios libres públicos, que se determinen na ordenanza
o

o

A rasante natural. coas modificación autorizadas por estas

correspondente,

ordenanzas.

comerciais e de servicios baixos as seguintes condicións:

Rasante fixada nos planes parciais, especiais ou estudios de
detalle para as parcelas.

Oacum~ntocorrixido ~n base d OrdelkeG de Xaneiro de 2011 da
~ánspllerlade Medo
l

aurobacidn definitiva do Plan

/

.. ., :..

máxima de 15 metros sobre a aliñación secundaria.

Si a edificación se empraza na aliñación ou a menos de 10 metros

2;;;

'

1

poderán instalarse aparcadoiros ou usos

. .

.

a. A ~ r o ~ i e d a ddos
e mesmos será semDre
~ública.Poderán ser
,
explotados por empresas privadas en réxime de concesión
administrativa.

- -
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b. Deberá garantirse que non se desvirtúa o uso da súa superficie

escalonarse de tal modo que a planta primeira do edifico máis baixo se

mais que para os seus elementos de acceso (ramplas e

separe a lo menos 20 m. das plantas baixa, semisoto ou soto do edificio

escadas).

oposto.

c. Si os espacios libres se destinan a zonas con vexetación
(parque e xardins) deberá dispoñerse un espesor de terra
vexetal minimo de 0.80 m. establecendo as debidas condicións

Os portais deberán ter un ancho minimo de 2.50 m. dende o oco de

de illamento.

entrada ata a escada principal ou ascensor si o houbera.,

., ,.

d. Que estes espacios non se empracen nas zonas de sewidume
de costas.
3. En canto á instalación de tubeiras e redes por empresas privadas, o

En todas as edificacións e obras de

concello regulará. mediante ordenanzas e taxas a posibilidade da

municipio darase estricto

súa construcción. debendo cumprir a lo menos as seguintes

de accesibilidade e supresión de barreiras asi como 0 seu ~ e 8 ú ~ ~ r ~ . f l ~

condicións:

(Decreto 3512000).

u:l'Y

:

a. Deberá restaurarse con materiais de primeira calidade, tódalas
redes municipais afectadas pola instalación destes elementos.
As caracteríslicas estéticas e constructivas dos materiais, cores e
b. Deberán someterse á planificación no tempo que o concello
determine, ó obxecto de evitar continuas obras nas vías.

acabados serán acordes ca paisaxe rural e coas construcción tradicionais
do asentamento. En tal sentido, para o acabado das edificacións
empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En

c. Deberán responder a un plan de tráfico proposto con antelación
suficiente e aceptado polo concello.

casos xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán
empregarse outros materiais que harmonicen cos valores naturais, a
paisaxe rural e as edificación tradicionais do entorno.

26.

FRONTE M/NIMO

Excepto en casos debidamente xustificados e previa autorización polo
Concello, o material a utilizar na terminación da cuberta será tella

O fronte rninimo de parcela sinalado nas distintas ordenanzas deberá

cerámica.

manterse a lo menos nun fondo de 20 m. ou en todo o fondo da parcela
cando esta alcance esta dimensión.
27.

PROLONGACIÓN DAS PLANTAS BAIXA. SEMISOTO E SOTO

Documpnto corrixido rn has@á O r d ~d@26 dp Xanpiro de 2011 da
Canrelipria
!AeUia Ambienl
aprohaciin dpii11i8va da Biai

No caso de que a ordenanza concreta permita a prolongación das
plantas baixa, semisoto ou soto o interior da maza e exista unha
diferencia de rasante entre as fachadas opostas. estas plantas deberán
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4.2.3. Normas Reguladoras do Solo Urbano.

ORDENANZA NO1

Ademais das condicións que se establecen nas Normas Urbanisticas

DENOMINACIÓN: Edificación en Mazá Pechada

Xerais, é preciso fixa-las condicións especificas de cada unha das
zonas en que se divide o solo urbano. Isto da lugar ás seguintes

ÁMBITO E CARACTERISTICAS: Responde á tipoloxia de edificación entre

normas, que terán o caracter de Ordenanzas da Edificación e Uso do

medianeiras en mazá pechada con o sen patio de mazá, do cál o uso

Solo.

caracteristico é o residencial en vivenda colectiva. Nesta ordenanza é obrigatorio
acadar a altura e os fondos de edificación sinalados n@~o;~vfpef)taci~q
gi;áfica.
<

f ,';
e,..

As Ordenanzas utilizadas son as seguintes:

ALIÑACIÓNS: As establecidas nos planos de ordenaciór).
Edificación en rnazá pechada
Edificación aberta

FONDO EDIFICABLE:

,;;

; ' :>; , ,

~"'"

;

,

.

,
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,
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ! o
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Edificación mixta

.,::cacl'n ~
.l 7
O indicado nos planos de ordenación. No seu defecto SQ á de 14 m e t r d a x i m o .

Edificación unifamiliar

Nas rnazás pechadas, onde a fachada posterior'kor&

Solo urbano Industrial

fondo xenérico refirese a plantas piso, pudendo ser superado pola prolongacion

Edificación en casco histórico

das plantas baixa, semisoto e soto ó inlerior da parcela.

1::.

d

,r

o.y,?;'J

ondai@$8\lp
s.de mazá, o
', '" 'ürinas R,,,+,
-

-"C."

_,

Edificación en polígonos de novo desenrolo
Hoteleira ou comercial en edificio illado

Nas mazás abertas, as plantas baixa, semisoto e soto non poderán prolongarse

Espacios libres de uso e dominio público

máis de 12 metros ó fondo da parcela dende a aliñación interior. Neste último

Equipamentos.

caso será obrigatorio dar tratamento de fachada o paramento traseiro do edificio.

Por outra parte, para o solo urbano non consolidado delimitanse

PARCELA M~NIMA: 100 m2.

determinadas áreas que se inclúen nos denominados POL~GONOSDE

Poderanse autorizar edificacións en parcelas de menos tamaño en aqueles

EXECUCIÓN INTEGRAL

supostos en que se poña de manifesto a imposibilidade física de cubrir estes
mínimos.

O planeamento destes polígonos inclúense nunha das seguintes
categorias:

FRONTE MlNlMO DA PARCELA: 7 m.
Coa excepción para aquelas parcelas que se encontren entre outras xa

o

0 s que teñen definida a súa ordenación directamente polo presente

edificadas ó momento de aprobación do presente Plan Xeral.

Plan Xeral.

RETRINQUEOS:
o

0 s que deben realizar un Plan Especial de Reforma Interior para

As aliííacións: a edificación deberá construírse ca liña de fachada sobre a

definir o seu planeamento.

aliñación exterior e coa fachada posterior sobre a aliñación interior.

En cada unha das fichas dos Poligonos determinanse a súas
condicións de desenvolvemento.

a edificación deberá encostarse ós lindeiros laterais.

,,

~

h

~

l

A Fondo da parcela:

distancia minima

as plantas baixa, semisoto e soto separarase unha

USOS TOLERADOS:

de 3 m do fondo da parcela. No caso de establecer un

convenio co lindeiro poderán encostarse ó lindeiro.

Permítense os seguintes usos:

ALTURA DA EDIFIcACIÓN:

e

Vivenda

A altura en número de plantas está determinada nos planos de Ordenación

e

Hoteleiro

e

Comercial

A altura medirase sobre a rasante da beirarrúa a que de fronte a edificación.

e

Oficinas

Para as parcelas en esquina con diferentes rasantes de rúa, a altura maior

e

Industrial

deberá manterse nunha lonxitude máxima de 15 metros.

! , vJi'i'."i - :~.
,.,i
. ,. ,. , r , : <:;,.:1

Grupos 1.2.3.5,6,7,
Categoria la

e

Garaxe aparcadoiro

Nos casos en que a nova edificación se emprace con algunha parede medianeira

Grado 1 e 3
Categoria la

a un edificio existente da cal a altura de plantas non sexa a establecida no

Categoria 2a Grados 1,2, e 3

presente documento, poderá acomoda-las alturas da cada planta ás existentes a

=

fin de conserva-la harmonía da fachada. En calquera caso, non se admiten
desaxustes nas alturas fixadas más que ata 1.50 m. no total da edificación. Esta

_~__

Categoria 38
Categoria 5a

e

Espectáculos

excepción en ningún caso admite o aumento do número de plantas regulado nos
planos de ordenación senón na altura das mesmas.

?P.,

Categorías 3a e 4a

e

Locais de ocio
Categorias 2, 3a, 4a e 5a

voos:

e

Relixioso

0 s voos están regulados pola ordenanza xeral do presente plan,

Categorias 2a, 3a e 4a

GARAXE APARCADOIRO:
Disporase dunha praza de aparcadoiro por cada oitenta (80) metros cadrados de

e

Asistencia1

e

Educativo e Cultural

e

Deportivo

superficie construída sobre rasante.

Categoria 2a e 3a

e

CONDICI~NSESTETICAS:

Sanitario
Categorías 3a. 4a. 58 e 6a.

Cando a aliiíación do edificio a construir esta retrinquedade con respecto a un
edificio existente, incluirase obrigatoriamente no proxecto suxeito a licencia o
tratamento da parede medianeira, dando á mesma a consideración de fachada a
efectos dos materiais a utilizar.
Documento corrixido en base ¿ Orde de 26 de Xanelro de 2011 da
Cans~lkriade Medio hmbieete, T~rrilcrlo
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ALTURA

ORDENANZA No 2

MAXIMA:

A altura en número de plantas será a indicada nos planos de Ordenación
DENOMINACIÓN: Edificación en Bloque Aberto
No caso de non indicarse expresamente en ditos planos, a altura máxima será

AMBITO E

CARACTER~STICAS: Responde á tipoloxia de edificación de

de catro plantas (B+3).

bloques abertos, con ou sen patios interiores do cál o uso característico é o
FONDO EDIFICABLE:

residencial en vivenda colectiva.

Non se determina
GRADOS: Único
SOTOS :

2 l;

As plantas de soto poderán ocupar os espacios libres privhddsia3
.
.t. . . j
,
.

voos:

ALI~ACIÓNS:As indicadas nos planos de ordenación.

..

0 s voos máximos admitidos son os indicados na

~~

A

"

2cjj
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' * ¡ ( S lb;a,;fias

nestas ordenanzas.

PARCELA MINIMA: 400 m2
Poderanse autorizar edificacións en parcelas de menor tamaño en aqueles
supostos en que so poña de manifesto a imposibilidade física de cubrir estes

GARAXE APARCADOIRO:

minirnos.

Disporase dunha praza por cada oitenta (80) metros cadrados edificados sobre
rasante.

USOS TOLERADOS:

FRONTE MINlMO DE PARCELA: 15 m.
Coa sola excepción para aquelas parcelas que se encontren entre outras xa
edificadas ó momento de aprobación do presente Plan Xeral.

Permitense os seguintes usos:

RETRINQUEOS:

t

Vivenda

Na aliñación ou retrinqueada unha distancia mínima de 5 metros.

t

Hoteleiro

.

Permitese encostamento con

t

Oficinas

acordo entre lindeiros e proxecto e obra conxuntos sen que

+

Comercial

poidan

t

Industrial

Frontal:

Laterais e fondos:
dispoñerse

5 metros

paredes

medianeiras

nin

sequera

temporalmente.
Entre edificacións: 213 da altura media.
No caso de que a parcela linde con algunha edificación construida con
anterioridade á aprobación do presente Plan Xeral e que a mesma teña unha
parede medianeira, será obrigatorio o encoste á mesma.

m

Categoria la
Grupos 1,2.3.5,6.7 e 8

Garaxe aparcadoiro

.

.

.
m

Categoría la
Grado 1 e 3
Categoría 2a Grados 1,2, e 3
Categoría 3a
Categoria

Uib"" ";.,;
3 0 ~ 11

.

U.?f0

Espectáculos
Categorias 3a e 4a
ORDENANZA No3

*

Locais de ocio
DENoMINACIÓN: Edificación Mixta

Categorías 2, 3a. 4a e 5a

*

Relixioso
ÁMBITO E CARACTERISTICAS: Responde á tipoloxia edificatoria mixta dos

Categorias 2a, 3a e 4a
4

núcleos que se orixinaron dunha maneira heteroxégea aljó\4h$se:-sob~~,?

Asistencia1

, s?;'~-L,~
r
,,\J (I~!;, ,

* Educativo e Cultural
4

- i.,, ![?!n,

!~
,-

rede viaria tradicional. Estas zonas están ~ c u p a d a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ; t .e ~ ~ i j ' ~ ~ a s ~ ~
r,r;?!

:.,ir..

;

3 , : ;

~

unifamiliares ou colectivas e en tipoloxias de edific?cións/
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exentas.

Deportivo
Categoría 2a e
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~

ch&~ O i ! i r , ' ~ ~ : ~ ~ ~
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Sanitario
GRADOS: Único

Categorías 3a,4a, 5a e 6a.

ALIÑACIÓNS: As definidas nos planos de ordenación. No seu defecto a 6 m
do eixe da vía a que dea fronte a parcela.
PARCELA M~NIMA: 300 m2
Poderanse autorizar edificación en parcelas de menor tamaño en aqueles
supostos en que se poña de manifesto a imposibilidade física de cubrir estes
minimos.
O C U P A C I ~ NMÁXIMA: 50%
Oocum~ntacorrlulda en b a s ~d Orde de 26 de Xanerio de 2011 da

FRONTE M~NIMODE PARCELA:

Entre medianeiras 6 m
Semiencostada 9 m
Exenta 12 m.

RETRINQUEOS:
Á aliñación:

I

A edificación deberá construírse coa liña de fachada sobre a

aliiiación exterior ou retrinqueada un mínimo de 5 metros.
Laterais: Encostada con proxecto conxunto ou separada unha distancia igual
a 215 da altura , cun mínimo de 3.0 metros.
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No caso de existir unha parede medianeira, será obrigatorio o encostamento

4

Oficinas

nese lindeiro.

e

Industrial

En edificacións existentes permitirase acadar a altura máxima permitida pola
ordenanza, co fondo máximo permitido, co retrínqueo de 3 m. a lindeiro.

Categoria la
Grupos 1,2,3,5,6,7e 8

e

Garaxe aparcadoiro
m

A Fondo da parcela:

a edificación separarase do lindeiro traseiro unha

Categoria la
Grado 1 e 3
Categoria 2a Grados 1,2, e 3

distancia mínima de 3 metros.

Categoría 3a
Categoria 5a

Sotos: Os sotos poderán encostarse ós lindeiros sen altera-la rasante natural

e Espectáculos

do terreo, debendo axustarse á mesma unha vez terminados.

m

e

Categorías 3a e 4a

Locais de ocio

ALTURA MAXIMA:

Categorias 2, 3a, 4a e 5a

A altura en número de plantas será a indicada nos planos de Ordenación.

e

No caso de non indicarse expresamente en ditos planos, a altura máxima será
de dúas plantas (B+l).

Relixioso
m

Categorías 2a, 3a e 4a

e Asistencia1

e Educativo e Cultural
FONDO EDIFICABLE: Será libre

e Deportivo
=

VOOS:

-

Categoría 2a e 3a

e Sanitario

0 s voos máximos admitidos son os xenéricos das ordenanzas.

Categorias 3a, 4a. 5a e 6a.

GARAXE APARCADOIRO:
Disporase dunha praza de aparcadoiro por cada oitenta (80 metros) cadrados
de edificación.
PLANTA SEMISOTO:
No caso de que a planta sernisoto se destine a aparcadoiro de vehículos, non
computará en canto a edificabilidade.

USOS TOLERADOS:
Permítense os seguintes usos:

e

Vivenda

e

Hoteleiro

e

Comercial

PLAN XERAL DEORDENACI~N h1UNICIPAL DETUI-NORnlAS URIIAN~STLCAS
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No DE PLANTAS MÁXIMO: Dúas (2) plantas. B+l
SOTOS E SEMISOTOS: Autorizanse semisotos sempre que queden incluidos

ORDENANZA No4

na altura máxima permitida sobre rasante e computando edificabilidade.
DENOMINACIÓN:

Edificación Unifamiliar

Non se admitirá neles o uso da vivenda.

AMBITO E CARACTERíSTICAS: Responde á tipoloxia de vivenda unifamiliar

EDIFICACI~NSEXISTENTES:

illada, pareada ou encostada.

Poderán levarse a cabo obras de rehabilitación, sen
aquelas edificacións existentes na entrada en vigor do
retrinqueos establecidos na presente ordenanza.

,J.

ALINACI~NS: As definidas nos planos de ordenación. No seu defecto a 6 m.

GARAXE APARCADOIRO:

do eixe da via a que dea fronte a parcela.

Dentro da parcela deberase dispoñer dunha praza dypar+$ho
m2 de edificación sobre rasante.

It ':;L!,,di)*;;;;,;--
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PARCELA M~NIMA: 300 m2

..-..

,-,

,

,

'

81..:)rj,:iJSCLlr,
uio

Poderanse autorizar edificación en parcelas de menor tamaño en aqueles

CUBERTAS:

supostos en que se poña de manifesto a imposibilidade fisica de cubrir estes

Non se admiten as buhardillas nin as mansardas

mínimos.
EDIFICACI~NSAUXILIARES:
En edificación encostada, a parcela vinculada a cada vivenda poderá ter un

Permitense garaxes, adegas ou pequenos almacéns de servicio que computan

minimo de 200 m2, sempre e cando responda a un proxecto conxunto no cál a

edificabilidade, cunha altura máxima de 3.0 m, que poderán encostarse á

superficie por vivenda sexa coma minimo de 300 m2. deixando as zonas

edificación principal e os lindeiros da parcela. A súa superficie máxima será de

restantes para elementos comúns.

30 m2 e a súa ocupación menor do 10% da edificación principal na planta.
USOS TOLERADOS:

FRONTE MlNlMO DE PARCELA: 5 metros

Permitense os seguintes usos:

RETRINQUEOS:

+
+
+
+
+

Frontal: 2 m. ou na aliñación.
Laterais: 4 m. ou encostado con acordo entre lindeiros.
A Fondo: 4 m.
ALTURA

MAXIMA:

7 metros sobre a rasante da vía a que de fronte a parcela.

-

por $ d ~ ~ , ~ ~ 2 , , u b J , z . , h
". "ll,

Vivenda Categoria la
Hoteleiro Categoria la
Comercial. Categoria 2a
Oficinas
Industrial
Grupos 1,2,3,5,6,7 e 8
Categoría la

+

Garaxe aparcadoiro

En ningún caso poderase supera-la altura de 7.50 metros sobre a rasante

Categoria la
Grado 1 e 3

natural do terreo. medido a calquera dos paramentos da edificación.

Categoría 2a Grados 1,2, e 3
PLAN SEI¿\L DE O H D E N A C I ~ N
nNNICIPAL DE TUI- NORnlAS URII~\NÍSTICAS
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Categoría 3a
Categoría 5a
ORDENANZA No5

e

Espectáculos
Categorías 3a e 4'

e
e

DENoMINAcIÓN:

Edificación Industrial

Locais de ocio
= Categorías 2, 3a,4a e

AMBITO

Relixioso

preferentemente aquelas actividades industriais que de acordo co e

E CARACTER~STICAS:Corresponde á edificación que alberga

e

Asistencia1

Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigqsgc.,poden
*,,
l
,
.
\, A
situarse en zonas próximas a zonas de vivenda e e q u i ~ a e ~ : : p ? e ~ ~'de
$. $,.,;
,\.:..Y
.~
;‘, ,,. ,,L,,,j

e

Educativo e Cultural

industria.

Categorias 2a. 3a e 4a

e

'V..

~

I

[

EDIFICABILIDADE: 0.80 m2Im2.
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Deporlivo
Categoría 2a e 3a

e

m.,.
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,

1
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'V.,

Sanitario
Categorias 4a. 5a e 6a.

CONDICIÓN ESPECIAL:

ALIÑACIÓNS:

As establecidas nos planos de

completarse mediante Estudios de Detalle.

PARCELA MíNIMA:

'L:;,,,, ,
-fl/%s

500 m2

No ámbito desta ordenanza afectado por algunha protección de patrimonio
arqueolóxico, os sotos e os sistemas de cimentación quedarán condicionados
ós resultados das intervencións arqueolóxicas que fose necesario realizar. No
caso de que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural determinase a

FRONTE M~NIMODE PARCELA: 15 metros

conservación in situ de restos arqueolóxicos inmobles, e estes fosen
incompatibles coa construcción do sotos ou outras instalacións subterráneas, a
non utilización do subsolo non dará dereito a indemnización.

RETR~NQUEOS:
Frontal: 5 metros
Laterais e fondo: 5 metros ou encostado con acordo entre lindeiros.
ALTURA DA EDIFIcACI~N:
10 m. de altura máxima e alturas libres entre pisos de 3,00 m. mínimos cando

se dediquen ó uso industrial ou almacén.
Por riba das alturas máximas soamente poderán sobresair elementos
singulares.
USOS TOLERADOS:

e

Industria en todas

e

Comercial

súas categorías

PLAN SERAL DE oRDENACIÓN MUNICIPAL DE Tul- NORníAS URIIAN~SCICAS

y

.

JC'IIJ

.'O-6..llt;~~'!s~(uí
.

.,,,,:
<.,;b,,

u,,,,

,u:

*
*

Oficinas

ORDENANZA No 6

Garaxe aparcadoiro
DENOMINACIÓN: Edificación en Solo de Casco Histórico
ÁMBITO E CARACTERISTICAS: Corresponde ós ámbitos sinalados como
cascos antigos nos planos de ordenación.
En tanto non se redacten os Plan Especiais correspondentes, serán de
obrigado cumprimento as seguintes normas:
1.

Permitese a reforma, rehabilitación e consolidación das
existentes, seguindo criterios de conservación
tipoloxías destas zonas:
Teranse en conta as seguintes condicións

2.

a) Tódalas edificacións axustaranse á tipoloxía existente, con similar
estilo arquitectónico.
b) Prohíbense terminantemente as pinturas en cores fortes ou
brillantes de fachadas, madeiras, ferraxes e toda clase de
elementos exteriores.

c) O tono de cor en portas, fiestras e balcóns será branco, verde
escuro ou pardo.
d) Quedan prohibidos expresamente tódolos reboces de cemento á
vista, as imitacións de cantería ou ladrillo, os encintados grosos de
cemento, os revestimentos de materiais cerámicas, bituminosos,
vitricos e metálicos, e os revestimentos de fibrocemento. plásticos
ou similares.

Prohibese reboca-los muros exteriores de cantería cando reúnan as
alna

condicións que se sinalan no artigo anterior. 0 s propietarios dos
inmobles situados nesta ordenanza que teñan paredes ou
elementos

decorativos en

cantería

labrada

(salvo

as

de

mampostería) cubertas con cal. procederán a desencalalas, previa

PLAN SEIWL DE ORUENACIÓN hIUNICIPA1, DE TU1 -NORMAS URUANÍSTICAS
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autorización, deixando a pedra ó descuberio co rexuntado

ORDENANZA No 7

tradicional.
DENOMINACIÓN: Edificación en Polígonos de Novo Desenrolo
Igual criterio seguirase para aqueles que teñan recuberías de
azulexos. Esta mesma norma seguirase para os zócalos.
Nas cubertas haberase de utilizar necesariamente tella curva ou do
país.

AMBITO E CARACTER~STICAS: Responde

á tipoloxía de edificación de

bloques aberios de vivenda colectiva, con ou sen patios interiores.
GRAOS: Único
e\<],',;-.;
,,,,- ,,.,.,
' , ' ( ] , y , . l;', l..::
,.. .,
..iifi~:ii,,
- 4.L ;!.:,

Tódolos rótulos, placas ou anuncios quedan prohibidos nesta Zona.
Soamente se permitirán excepcionalmente e previa aprobación do

EDlFlCABlLlDADE MAXIMA: A indicada segundo o á r 3 'ife.;i&~$'f$,:e~rie,se
l,j,i

deseño e texto pola Comisión Provincial do Patrimonio.

encontre.

1
o:,?, +!iL,
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3.

Non se permitirá incrementos dos volumes actualmente existentes
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ALINACI~NS: As indicadas nos planos de

rnentres non se aprobe definitivamente o Plan Especial.
PARCELA MINIMA: 400 m2
4.

Non se permitirán edificacións de nova planta mentres non se redacte o
Plan Especial.

5.

Permítense os usos de vivenda e compatibles coa mesma. manténdose

FRONTE MíNIMO DE PARCELA: 10 metros

os existentes.
LICENZAS: A concesión de licencia precisará autorización da Consellería de
Cultura.

Frontal: Na aliñación ou retrinqueada unha distancia mínima de 5 metros.
Laterais e fondo: 5 metros.
Entre edificacións: 213 da altura media.
No caso de que a parcela linde con algunha edificación construída con
anterioridade á aprobación do presente Plan e que a mesma teña unha parede
medianeira, será obrigatorio o encoste á mesma.
ALTURA MAXIMA:
A altura máxima en número de plantas será a indicada na ficha
correspondente.
FONDO EDIFICABLE: Non

SEIWL DE ORDENACI~NhRlNlClPAL
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determina.
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SOTOS:

ORDENANZA No8

As plantas de soto poderán ocupa.10~espacios libres privados.
DENOMINACIÓN:

Hoteleira ou Comercial en Edificio lllado

voos:
Os voos máximos admitidos son os indicados na norma xenérica que os regula

ÁMBITO E CARACTERISTICAS: Responde á tipoloxía de edificación hoteleira

nestas ordenanzas.

ou comercial illada.

GARAXE APARCADOIRO:

GRAOS

1

A

1

B

C

D

Disporase dunha praza por cada oitenta (80) metros cadrados edificados sobre
rasante.
USOS TOLERADOS:
1

1

Permitense os seguintes usos:
t

Vivenda

t

Hoteleiro

t

Comercial

(*) As indicadas nos planos.

t

Oficinas

C*) Corresponde á modificación puntual do Plan Xeral aprobada.

+

Industrial
Categoría la
Grupos 1.2,3,5,6,7 e 8

t

=
t

seis (6) metros de eixe da vía a que de fronte a parcela.

Categoría la
Grado 1 e 3
Categoria 28 Grados 1,2, e 3

FRONTE M/NIMO DE PARCELA: 10 metros

Categoria 3a

Na Ordenanza 8-D será de 20 metros.

Categoria 5a

Espectáculos

RETR~NQUEOSM~NIMOS:

Frontal: 5 metros ou na aliiiación

Categoría 38 e 4a
t

Laterais: 5 metros (permítese encostamento con acordo entre lindeiros)

Locais de ocio

A fondo: 5 metros.

Categoria 2a, 3a, 4a e 5a
t

-0~c.f~

ALIÑACIÓNS: As establecidas nos planos de ordenación ou no seu defecto a

Garaxe aparcadoiro
m

'"/'/;as

Relixioso
Categoría 2a, 38, e 4a

00CUm~ntoconivido Qnbase d Orde de 26 de Xantiro de 2011 da

ALTURA MÁXIMA:

t

Asistencia1 (Clínicas: solo en plantas baixa e primeira)

A altura en número de plantas será a indicada no cadro anterior e nos planos

t

Educativo e Cultural (Academias: solo en planta baixa e primeira)

de Ordenación.

t

Deporlivo

+

-

Na Ordenanza 8-D será de dez metros e medio (10,5) para edificios
dotacionais, comerciais e equipamentos. Permítense alturas ata quince metros

Categoria 2a e 3O

(15) metros para elementos illados decorativos ou de sinalización ou

Sanitario

publicidade.

Categoría 38, 4a 5a e 6a.

PLAN SERAL DE OHDENACION hIURTCIl'AI, DI3 TUI- NORMAS URUAN~STICAS
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Para vivenda independente a altura máxima será de seis (6) metros dende a

t

Espectáculos

rasante da vía a que dea fronte e de sete con cincuenta (7,5) metros medidos
en calquera punto dos seus paramentos de peche.

Categoria 3a e 4a
t

Locais de ocio

Nesta Ordenanza (8-D), o número de plantas máximo será de dúas (2) B t l .

Categoria 2a, 3a, 4a e 5a

Admítense entreplantas.

Relixioso

A altura das plantas nos edificios comerciais xustificarase debidamente. As

Categoría 2a, 3a, e 4a

entreplantas computan como unha planta si supoñen máis do 10% da

e

Asistencial

superficie da planta.

e

Educativo e Cultural

SOTOS E SEMISOTOS:

Categoría 2a e 3'

Autorizaranse semisotos sempre que queden incluídos na altura máxima

e

Sanitario

permitida sobre rasante e computando edificabilidade. As plantas de soto

Categoria sa, 4a 5a e 6'

poderán ocupar a totalidade dos espacios libres privados.
GARAXE APARCADOIRO:

Ordenanza 8-D

Será necesario dispoñer de espacios de aparcadoiro en función dos usos
concretos que se propoñan. Xustificarase especialmente nas superficies
comerciais que se dispoña de prazas de aparcadoiro para que non se

Comercial. Todas as categorías

e

produzan perturbacións na rede viaria, mediante aparcadoiros de corta e de

m

longa duración. Como minimo disporase dunha praza de garaxe por cada 50

m2 construidos e en todo caso, por cada dúas prazas hoteleiras.

Industrial
Categoria la
Grupos 1,2,3,5,6,7e 8
Categoría 2a Grupos 5 e 7

e

Garaxe aparcadoiro. Todas as categorías

+

Asistencial

e

Educativo e Cultural

t

Uso de espectáculos

USOS TOLERADOS:
Ordenanza 8-A. B e C

e

Hoteleiro

t

Comercial

e

Oficinas

+

Garaxe aparcadoiro
m

Docum~ntocorrixido

pn

base d Ordf

Categoria laGrado 1 e 3
Categoria 2a Grados 1,2. e 3
Categoría 3a
Categoria 4a só en grao " B con parcela maior de 5.000 m2

=

Asdo. lrene Sudiez Lbpez

Categoria 5a

PLAN SERAL DE ORDENACIÓN
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EL-132, EL-146, e EL-155. No Espacio Libre EL-150 poderase autoriza-

ORDENANZA No9

lo uso do subsolo para garaxe-aparcadoiro soamente nas zonas onde
DENOMINACIÓN:

Espacios Libres de Uso e Dominio Público

non exista densidade de masa arbórea.

AMBITO E CARACTER~STICAS:Nos planos de Ordenación definisen os

As edificacións que se constrúan nestas áreas terán, sumadas todas, unha

espacios libres de uso e dominio público, os que haberá que engadir os

ocupación máxima do 5% da superficie do parque, a altura máxima das

resultantes do desenvolvo dos Polígonos de Execución Inlegral, Plans

mesmas será de 4.5 m.

Especiais e Plans Parciais.
Naquelas edificacións á entrada en vigor do Plan Xeral, talqs.qoma
muiiios,
i.,..

,

.

,,

-..vr,.

:

S-....

CONDICIÓNS DE USO: As instalacións compatibles dentro destas zonas

etc., admitirase a súa utilización coma bares e $ $ ~ t l ~ i # g d j q q . 8 ~: ,1Y !, ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ,

serán as seguintes:

conservando o seu volume.

"'.'!U

I;,: c:.
, V, ,: J

Xogos infantís formados por elementos de mobiliario e áreas de arena.

7

-,\,...7
,,,,, ,,~ ,IC (>(),.fl
' ~ . ' r ~',,,l#,'!,,
/i.' ; i,,;.,
~ r!..G
~ / CO,
~ . ,,,..,!'/.O

l

:;,.,! !'

fi,i)l;:d

i

,

-,

,.

" ~,?..
" i l ~ i ~ , . ~ ~
-u

CONDICIÓNS ESPECIAIS:
0 s espacios libres que se atopen dentro das

Xogos ó aire libre e áreas de deporte non regulado.

servidume de protección de costas estarán
'JL7,<.;,l.

Regulamento que desenrola a Lei de Costas.

lLl/~r:as
&U
O

Areas de plantación e axardinamento.
Illas de estancia, lugares acondicionados para o repouso e recreo
pasivo.
Quioscos de música
Postos de revistas, paxaros, flores, etc.
Servicios hixiénicos públicos,
Pequenas construccións destinadas a venta de bebidas, bocadillos, etc.

•

Poderase autoriza-lo uso do subsolo (total ou parcial) para garaxeaparcadoiro, sempre que o m e m o non se menoscabe o uso deste
sistema nos seguintes Espacios Libres Públicos:

Documpnto coniwido en base d Orde de 26 de Xaneiro de 2011 da

EL-1188, EL-119, EL-131, EL-136, EL-137, EL-142, EL-143, EL-144,
EL-1468, EL-151, EL-152, EL-153, EL-154, EL-156, EL-157, EL-158,
EL-161, EL-163B, EL-177, e EL-195.

PLAN XERALDE ORDENACI~NhlüNIClPAL DE TUI- NORMAS URBAN~STICAS
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ORDENANZA No 10

Laterais e fondo:

3 metros ou encostado en casos de existir parede

medianeira e con acordo co lindeiro.
DENOMINACI~N: Equipamentos

En solo rústico
5 metros (articulo 42.d) da LOUGA.

AMBITO

E CARACTER~STICAS:O seu ámbito delimitase nos planos de

ordenación. Poden ser dos seguintes tipos: deporlivo, docente, administrativo,

ALTURA DA EDIFICACIÓN:

socio cultural, relixioso. sanitario, servicios técnicos, servicios públicos.

En solo urbano:

Dadas as caracteristicas especiais dos equipamentos, se propoñen unas

As da Ordenanza en que se empraza.

condicións xenéricas e unas condicións pormenorizadas para aqueles que

En solo rústico de protección ordinaria ou de infraestructuras. suelo de núcleo

teñan unas caracteristicas específicas xa cofiecidas.

rural o área de expansión:

7 metros (Baixo e unha planta). Mediranse,po cedtío;;(Ia
,

rasante natural do terreo ata a cara inferior

,

fachada, desde a

da,f$~~8(~ide:c~beifá.~odera:e
..
,, ,'?,,

,

~ . , ,

superar esta altura nalgúns puntos do edificio, xustificando a ijecesidade
...~
. ,

que o equipamento en cuestión así o requi

i \

&
,

En solo urbano:
' I

O da Ordenanza en que empraza. No seu defecto 0.80 m2/m2

En solo rústico. de núcleo rural o área de expansión
0.40 m21m2.

USOS:

,7

;..
,c :?> ; :

,,,:

.,

,,-,
-i

..,

Admitense exclusivamente os usos propios do equipamento concreto de que se
trate, excluindo expresamente o uso residencial que soamente terá cabida nos

En ningún caso poderá ser superior á que corresponde á aplicación da

casos en que sexa necesario dispoñer dunha vivenda para os vixiantes do

superficie máxima a aplicar pola altura máxima.

equipamento de que se trate.

PARCELA MINIMA:

Para os equipamentos emprazados en solo rústico (de protección ordinaria.
forestal, de espacios naturais, de protección de infraestructuras, de protección da

En solo urbano:

costa, de protección de canles e de protección do patrimonio) non se admite en

Non se determina.

ningún caso o uso de vivenda.

En solo rústico. de núcleo rural o área de ex~ansión
A unidade minima de cultivo.

CONDICIÓNS ESPECIAIS:
Dada a gran diversidade de situacións que poden presentarse, considerase fixa
a edificabilidade sinalada en cada caso, pudendo adapta-lo número de plantas

RETRINQUEOS:
En solo urbano:

e a altura da edificación en función das caracterlsticas especiais do
equipamento e previa xustificación da conveniencia do cambio.

0 s da Ordenanza en que se empraza.

En solo de núcleo rural o área de expansión
Frontal:

O que estableza a lexislación sectorial segundo o tipo de via.

Os espacios libres que se atopen dentro das zonas de dominio público e
servidume de protección de costas estarán regulados polos titulos II e III do
Regulamento que desenrola a Lei de Costas.

PLAN XERAL DE ORDENACI~N MUNICIPAL

DE TUI - NOR~IAS URBAN~STICAS

,,

ELEMENTOS DO PATRIMONIO:

PB + 3 P

0 s elementos do patrimonio incluidos no ámbito da presente Ordenanza

Baixo cuberta practicable para usos de oficinas

estarán regulados po lo articulo 4.3.2. de Protección do Patrimonio Cultural,

ALTURA MÁXIMA: 18,OO m

excluindo deles calquera actuación ou uso que menoscabe a apreciación do

PZA. APARCAMENTO: unha praza cada 80 m2 de edificación sobre rasante

ben dentro do contorno.

devindo ernprazarse en un radio máximo de 200 m da instalación.

APARCADOIROS:
Disporase o número de aparcadoiros correspondentes á actividade concreta
en función dos baremos que habitualmente se establecen para cada uso
concreto. En calquera caso, o mínimo admitido será dunha praza de
aparcadoiro por cada 80 m2. de edificación sobre rasante.

EQ-146 B. Centro de Saúde de Tui
USO: Sanitario
oCUPACIÓN: A sinalada nos planos. A planta soto poderá ocupar a totalidade
da parcela neta.
EDIFICABILIDADE: 5.040 m2 máximo (sobre rasante Ref.. a Rúa Casal Aboy)
N. PLANTAS: PB + 3P (Referido a Rúa Casal Aboy, sen limitación de plantas
baixo rasante)
ALTURA MÁXIMA: 18,OO m (Ref.. Rúa Alcalde Casal Aboy)
PZA. APARCAMENTO: unha praza cada 80 m2 de edificación sobre rasante
devindo emprazarse en un radio máximo de 200 m da instalación.

EQ-242-A. Edificio para Sede Xudicial
USO: Oficinas (inclúe actividades administrativas de xestión pública).
Posibilidade de cambio do uso (art.. 47 LOUGA)
oCUPACIÓN: A sinalada nos planos. A planta soto poderá ocupar a totalidade
da parcela, sempre que no sobresalga sobre rasante do terreo.
EDIFICABILIDADE: 2.500 m2 máximo (sobre rasante)
N. PLANTAS:
Plantas Soto sen limitación

PLANSERAL DE ORDENACION hIUNIClPAL DETUI-NORhL4S URBANÍS~'ICAC
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C o n s ~ l l ~ r de
i a Medio Rmliiinte

4.2.4. Áreas de Reparto no Solo Urbano

Área de Reparto "AR-1"

Para o Solo Urbano Non Consolidado, de acordo co sinalado no artigo 111 da

Situación: Núcleo Urbano de Tui

Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural en Galicia,

Uso e tipoloxia caracteristica: Residencia de vivenda colectiva en bloques.

delimitanse as seguintes Áreas de Reparto, indicando para cada unha os seus

Aproveitamento tipo: 1.O0 ualm2.

usos globais, niveis de intensidade, estándares e densidades.

Este aproveitamento está referido o coeficiente de
ponderación 1.0 (residencial en bloque aberto), polo que

Por outra parte, de acordo co artigo 113.3 da Lei de Ordenación Urbanistica e

para o cálculo de outra tipoloxia edificatoria haberá que

Protección do Medio Rural en Galicia, determinanse os coeficientes de

homoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que se

ponderación relativa dos usos.

sinalan a continuación.

Algunhas das áreas de reparto delimitadas teñen idénticas características pero
como o seu emprazamento é diferente optouse, para maior claridade, porque

L
Coeficientes de ponderación relativa dos usos:

cada unha teña unha numeración especifica.
0 s terreos destinados a Sistemas Xerais incluidos nestas áreas de reparto

Uso principal

Tipoloxía

Residencial

Bloque aberto

1.O0

Residencial

Bloque pechado

1.0&.:

No caso de incluir un Equipamento de cesión obrigada dentro do polígono, o

Residencial

Unifamiliar illada

1.20

aproveitamento consumido polo mesmo non se computa dentro do

Residencial

Unifamiliar encostada

1.10

aproveitamento lucrativo total para manter o equilibrio de aproveitamento en

Comercial 1 administrativo

Edificación illada

1.O0

tódolos poligonos.

Hoteleiro

Edificación illada

1.O0

Equipamento

Edificación illada

0.85

serán de cesión obrigada e gratuíta.

1
!

Coef.Ponderición

~:!,
,

.

..,

" .

..

,.

-

.u

O aproveitarnento calculase sobre a totalidade da superficie do poligono,
incluidos os espacios destinados a dotacións, equipamentos e rede viaria.
Tódolos los polígonos incluídos nunha área de reparto teñen asinado o
mesmo aproveitamento lucrativo (que é o tipo de área) polo que non
procede realiza-los cálculos do aproveitamento de cada polígono.
Cada un dos poligonos de execución integral que se desenvolven dentro do
solo urbano non consolidado deberá preve-las reservas do solo necesarias
para atende-la demanda de vivenda suxeita a algún réxime de protección
pública. Esta reserva corresponderá como minimo o 20% da edificabilidade

h ~ 1 m ~ f l carri
t o xido en

C?2rri!?ri;

hase S Orde de 26 do Xasriro de 2011 da

~ :iisr;io kabirotp.

~ ? < S O . ! G ~ ? ?<c>:!li.i:l

li?Fkl!

x

residencial de cada poligono.
En caso de que se propoña o desenvolvemento de varios polígonos
simultaneamente, a obriga anterior haberá de cumprirse para o conxunto deles
e non necesariamente para cada uno independentemente.
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Área de Reparto "AR-2"

Área de Reparto "AR-3"

Situación: Núcleo Urbano de Tui

Situación: Núcleo Urbano de Tui

Uso e tipoloxia caracteristica: Residencia de vivenda colectiva en bloques.

Uso e tipoloxia característica: Residencia de vivenda colectiva en bloques

Aproveitamento tipo: 1.78 ualm2.

Aproveitamento tipo: 1.65 ualrn2.

Este aproveitamento está referido o coeficiente de

Este aproveitamento está referido o coeficiente de

ponderación 1.0 (residencial en bloque aberto), polo que

ponderación 1.O (residencial en bloque aberto), polo que

para o cálculo de outra tipoloxia edificatoria haberá que

para o cálculo de outra tipoloxia edificatoria haberá que

homoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que se

homoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que se

sinalan a continuación.

sinalan a continuación.
<,

Coeficientes de ponderación relativa dos usos:

Uso principal

Tipoloxia

I

Residencial
Residencial
Residencial

1 Bloque aberto

1I Coef.Ponderaci6n 1

1

Uso principal

1.00

Residencial

1 Bloque pechado

1 1.00

Residencial

I

1

1 Unifamiliar illada
I

Residencial

Coeficientes de ~onderaciónrelativa dos usos:

1

Comercial 1 administrativo
Hoteleiro

l

l
o

1.20

Residencial

(

q

"

1.00

1 1.20
1

Unifamiliar illada

Residencial

Unifamiliar encostada

1.10

1.O0

Comercial 1 administrativo

Edificación illada

1.O0

Edificación illada

1.O0

Hoteleiro

Edificación illada

1.O0

/ Edificación illada

1 0.85

Edificación illada

Equipamento

.., :!

1.00

Edificación illada

1

(

B

Coef.Ponderaci6

..

l

Bloaue aberto

1

1 Unifarniliar encostada

-

1

1

1

j

Tipoloxía

.~~

u

-",J
e

Área de Reparto "AR-4"

Área de Reparto "AR-5"

Situación:

Situación:

Uso e tipoloxía característica: Residencia de vivenda colectiva en bloques.

Uso e tipoloxia caracteristica: Residencia de vivenda unifamliar.

Aproveitarnento tipo: 0.70 ualm2.

Aproveitamento tipo: 0.40 ualm2.

Este aproveitamento está referido o coeficiente de

Este aproveitamento está referido o coeficiente de

ponderación 1.0 (residencial en bloque aberto), polo que

ponderación 1.0 (residencial vivenda unifamiliar), polo

para o cálculo de outra tipoloxia edificatoria haberá que

que para o cálculo de outra tipoloxia edificatoria haberá

homoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que se

que homoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que

sinalan a continuación,

se sinalan a continuación.

Coeficientes de ponderación relativa dos usos:

Uso principal

Tipoloxia
I

Residencial

1 Bloqu

Coeficientes de ponderación relativa dos usos:

1I Coef.Ponderación /

1 1.00

Residencial

1 Bloque pecnado

Residencial

Unifamiliar illada

1.20

Residencial

Unifamiliar encostada

Comercial 1administrativo

1

1 1.00
1

Uso principal

1I Coef.Ponderación 1

Tipoloxia
1

sidencial
.
. .
Resiaencial

-.

1 0.80

1 Bloque aberto
Bloque pechado

0.80

Residencial

Unifamiliar illada

1.O0

1.10

Residencial

Unifamiliar encostada

0.90

Edificación illada

1.O0

Comercial 1 administrativo

Edificación illada

0.75

Hoteleiro

Edificación illada

1.O0

Hoteleiro

Edificación illada

.0.80

Equipamento

Edificación illada

0.85

Equipamento

Edificación illada

c

0.70

.~ .

, '-,,
\

, "
,
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Área de Reparto "AR-6"

Área de Reparto "AR-7"

Situación:

Situación: Randufe

Uso e tipoloxía caracteristica: Residencia de vivenda unifamilar.

Uso e tipoloxia característica: Residencial de vivenda unifamiliar.

Aproveitamento tipo: 0.45 ua/m2.

Aproveitamento tipo: 0.40 ua/m2.

Este aproveitarnento está referido o coeficiente de

Este aproveitamento está referido o coeficiente de

ponderación 1.0 (residencial vivenda unifamiliar), polo

ponderación 1.O (residencial en bloque aberto), polo que

que para o cálculo de outra tipoloxia edificatoria haberá

para o cálculo de outra tipoloxía edificatoria haberá que

que homoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que

homoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que se

se sinalan a continuación.

sinalan a continuación.

Coeficientes de ponderación relativa dos usos:

Uso principal
1

Tpoloxía

1 Bloque aberto

Residencial

/I Coef.Ponderación 1

Unifamiliar illada
l

1 Unifamiliar encostada

Uso principal

Tipoloxía

Coef.Ponderación

1 0.80

Residencial

Bloque aberto

0.80

0.80

Residencial

Bloque pechado

0.80

1.O0

Residencial

Unifamiliar illada

1.O0

1 0.90

Residencial

Unifamiliar encostada

Bloque pechado

Residencial
Residencial

Coeficientes de oonderación relativa dos usos:

l

. . ..0.90

Comercial 1 administrativo

Edificación illada

0.75

Comercial 1 administrativo

Edificación illada

Hoteleiro

Edificación illada

0.80

Hoteleiro

Edificación illada

0.80

1 Edificación illada

1 0.70

I

Equipamento

1 Edificación illada

I

1 0.70

Equipamento

0.75

'

i

.~

,. .
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Área de Reparto "AR-8"

Área de Reparto "AR-9"

Situación: Casco Urbano de Tui

Situación:

Uso e tipoloxía característica: Residencial de vivenda unifarniliar.

Uso e tipoloxía caracteristica: Residencial de vivenda unifarniliar.

Aproveitarnento tipo: 0.40 ualrn2.

Aproveitarnento tipo: 0.50 ualrn2.

Este aproveitarnento está referido o coeficiente de

Este aproveitarnento está referido o coeficiente de

ponderación 1.0 (residencial vivenda unifarniliar), polo

ponderación 1.0 (residencial vivenda unifarniliar), polo

que para o cálculo de outra tipoloxia edificatoria haberá

que para o cálculo de outra tipoloxia edificatoria haberá

que hornoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que

que hornoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que

se sinalan a continuación.

se sinalan a continuación.

Coeficientes de ponderación relativa dos usos:

Coeficientes de ponderación relativa dos usos:

Tipoloxia

Uso principal

Coef.Ponderación

Uso principal

Tipoloxía

1 Bloque aberto

1 Coef.Ponderación 1

Bloque aberto

0.80

Residencial

Residencial

Bloque pechado

0.80

Residencial

Bloque pechado

0.80

Residencial

Unifarniliar illada

1.O0

Residencial

Unifarniliar illada

1.O0

Residencial

Unifarniliar encostada

0.90

Residencial

Unifarniliar encostada

0.90

0.75

Comercial 1 administrativo

Edificación illada

0.75

Hoteleiro

Edificación illada

0.80

Equipamento

Edificación illada

0.70

Comercial 1 administrativo

Edificación illada

1 Edificación illada
I

Hoteleiro

I

1 0.80

1

1 0.80

Residencial

'

~

,

Edificación illada

0.70

,

i

'

1

Equiparnento

' . - . ,.

-

.

.~
f

~

,~.
1,
v.
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Área de Reparto "AR-10"

Área de Reparto "AR-11"

Situación: Magnolia

Situación: A Gándara

Uso e tipoloxía caracteristica: Residencial de vivenda unifarniliar.

Uso e tipoloxía caracteristica: Residencial de vivenda unifarniliar.

Aproveitarnento tipo: 0.40 ualrn2.

Aproveitamento tipo: 0.40 ualrn2.

Este aproveitarnento está referido o coeficiente de

Este aproveitamento está referido o coeficiente de

ponderación 1.0 (residencial vivenda unifarniliar), polo

ponderación 1.0 (residencial vivenda unifarniliar), polo

que para o cálculo de outra tipoloxía edificatoria haberá

que para o cálculo de outra tipoloxia edificatoria haberá

que hornoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que

que hornoxeneizalo cos coeficientes correspondentes que

se sinalan a continuación.

se sinalan a continuación.

Coeficientes de ponderación relativa dos usos:

Uso principal
Residencial

Coeficientes de ponderación relativa dos usos:

Típoloxía

1

Bloque aberto

Coef.Ponderación

1

0.80

Residencial

Bloque pechado

0.80

Residencial

Unifarniliar illada

1.O0

Residencial

Unifarniliar encostada

0.90

Comercial 1administrativo

Edificación illada

0.75

Hoteleiro
Equiparnento

1

Edificación illada
Edificación illada

I

0.80
0.70

D~ciim~ntq
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4.2.5. Plans Especiais

No presente Plan Xeral delimitanse unha serie de áreas que haberán de
completar a súa ordenación mediante Plans Especiais.
Dividense en tres categorías:

O

Plans Especiais de Reforma Interior (PERI)

O

Plans Especiais de Protección (PEP)

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TU1
CARACTER~STICASDOS PLANS ESPECIAIS DE REFORMA INTERIOR
(PERI)

O

Plans Especiais de Protección do Casco Histórico (PEPCHA)

1. PLANS ESPECIAIS DE REFORMA INTERIOR (PERI)

O obxectivo dos PERI será levar a cabo a ordenación porrnenorizada dunhas
áreas estratexicamente importantes así

como obter espacios libres,

,

equipamentos e aparcadoiros na zona.
,

O aproveitarnento asinado en tódolos casos será:

PERl9

Casco de Tui

5.5-5.6

4

0.65

Residencial

B+2

7

30 m2Iviv

PERI 10

Casa, de Tui

5.6

5

0.40

Residencial

611

4

30 rn2lviv
/.

h

Susceptible apropiación polos propietarios 90% do total.

I

Correspondente ó Concello: 10% do total.

A continuación se sinalan as condición dos plans citados:

20 m2viv
20 rn21viv
,:

:1,'

LOCALIZACIÓN: Casco urbano de Tui

LOCALIZACIÓN: Casco urbano de Tui

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano

AREA DE REPARTO: No 8

AREA DE REPARTO: NO6

DESENROLO:

DESENROLO:

A efectos do seu desenrolo, considerase este ámbito coma un Polígono de

A efectos do seu desenrolo, considerase este ámbito coma un Polígono de

Execución Integral. O sistema

Execución Integral. O sistema de actuación preferente será

de actuación preferente será

o

de

o

de

Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

iniciou o desenvolvemento do poligono, automaticamente o sistema de

iniciou o desenvolvemento do polígono, automaticamente o sistema de

actuación será o de Cooperación.

actuación será o de Cooperación.

CONDlClÓNS ESPECIAIS:

CONDICIÓNS ESPECIAIS:

Coma criterio xeral os ámbitos dos novos equipamentos e zonas verdes

Coma criterio xeral os ámbitos dos novos equipamentos e zonas verdes

trataranse de por pegados ou vinculados ós existentes do redor.

trataranse de por pegados ou vinculados ós existentes do redor.

SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:

SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:

Adscríbese a este sector o Sistema Xeral E-131

Adscribese a este sector o Sistema Xeral E-140C

c
'

.

~.

i

.

1

LOCALIZACIÓN: Zona San Bartolomé-Palláns

LOCALIZACIÓN: Zona San Bartolomé-Palláns

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano

AREA DE REPARTO: NO4

AREA DE REPARTO: NO4

DESENROLO:

DESENROLO:

A efectos do seu desenrolo, considerase este ámbito coma un Poligono de

A efectos do seu desenrolo. considerase este ámbito coma un Polígono de

Execución Integral. O sistema de actuación

Execución Integral. O sistema de actuación

preferente será

o

de

preferente será o

de

Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

iniciou o desenvolvemento do polígono, automaticamente o sistema de

iniciou o desenvolvemento do polígono, automaticamente o sistema de

actuación será o de Cooperación.

actuación será o de Cooperación.

CONDICI~NSESPECIAIS:

CONDICIÓNS ESPECIAIS:

Coma criterio xeral os ámbitos dos novos equipamentos e zonas verdes
trataranse de por pegados ou vinculados ós PERlS do redor.

! ..

j , , ,:,'
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.,.
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Coma criterio xeral os ámbitos dos novos equip6&etitcls.6
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LoCALIZACIÓN:

Zona San Bartolomé-Palláns

LOCALIZACIÓN: Zona San Bartolomé-Palláns

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano

AREA DE REPARTO: N04

AREA DE REPARTO: NO4

DESENROLO:

DESENROLO:

A efectos do seu desenrolo, considerase este ámbito coma un Polígono de

A efectos do seu desenrolo, considerase este ámbito coma un Polígono de

Execución Integral. O

Execución Integral. O

sistema de actuación preferente será o de

sistema de

actuación preferente será o

de

Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

iniciou o desenvolvemento do polígono, automaticamente o sistema de

iniciou o desenvolvemento do polígono, automaticamente o sistema de

actuación será o de Cooperación.

actuación será o de Cooperación.

CONDICIÓNS ESPECIAIS:

CONDICIÓNS ESPECIAIS:

Na fase de redacción do PERl 9 deberá realizarse unha intervención

Coma criterio xeral os ámbitos dos
irataranse de por pegados ou vinculados ÓS

arqueolóxica avaliadora (mediante sóndeos) do ámbito de protección
arqueolóxica grafiado nos planos de ordenación do Plan Xeral. Coma criterio
xeral o ámbito que comprenda os restos arqueolóxicos máis singulares,
evidenciando por aquela intervención, serán incluidos en zonas verdes
públicas (de protección do patrimonio arqueolóxico). 0 s custos das
intervencións arqueolóxicas, entendidos coma carga para a propiedade,
correrán por conta do promotor do plan especial ou da xunta de compensación
que se constitúa. Dito plan deberá ser informado pola Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural antes da súa aprobación definitiva.
Coma criterio xeral os ámbitos dos novos equipamentos e zonas verdes
trataranse de por pegados ou vinculados os PERlS do redor. Deberase
proxectar unha coa zona verde.
SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
Adscribese a este sector o Sistema Xeral RV-16 e o RV-17.

i

-
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LOCALIZACIÓN: Zona San Bartolomé-Palláns

LOCALIZACIÓN: Zona San Bartolomé-Palláns

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano

CATEGORlA DO SOLO: Urbano

AREA DE REPARTO: NO4

AREA DE REPARTO: N04

DESENROLO:

DESENROLO:

A efectos do seu desenrolo, considerase este ámbito coma un Poligono de

A efectos do seu desenrolo, considerase , - C
,
í
Execución Integral. O sistema de actuacion preferente será o

Execución Integral. O

sistema de actuación preferente será o

de

de

Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

iniciou o desenvolvemento do polígono, automaticamente o sistema de

iniciou o desenvolvemento do polígono, automaticamente o sistema de

actuación será o de Cooperación.

actuación será o de Cooperación.

CONDICIÓNS ESPECIAIS:

CONDICIÓNS ESPECIAIS:

Na fase de redacción do PERl 11 deberá realizarse unha intervención

Na fase de redacción do PERl 12 deberá realizarse unha intervención

arqueolóxica avaliadora (mediante sóndeos) do ámbito de protección

arqueolóxica avaliadora (mediante sóndeos) do ámbito de protección

arqueolóxica grafiado nos planos de ordenación do Plan Xeral. Coma criterio

arqueolóxica grafiado nos planos de ordenación do Plan Xeral. Coma criterio

xeral o ámbito que comprenda os restos arqueolóxicos máis singulares.

xeral o ámbito que comprenda os restos arqueolóxicos máis singulares,

evidenciando por aquela intervención, serán incluidos en zonas verdes

evidenciando por aquela intervención, serán incluídos en zonas verdes

públicas (de protección do patrimonio arqueolóxico). 0 s custos das

públicas (de protección do patrimonio arqueolóxico). As futuras rúas que

intervencións arqueolóxicas, entendidos coma carga para a propiedade,

figuran nos planos de ordenación deben entenderse coma orientativas, xa que

correrán por conta do promotor do plan especial ou da xunta de compensación

o seu trazado pode verse modificado polos resultados de dita intervención

que se constitúa. Dito plan deberá ser informado pola Dirección Xeral de

arqueolóxica. 0 s custos das intervencións arqueolóxicas, entendidos coma

Patrimonio Cultural antes da sua aprobación definitiva.

carga para a propiedade, correrán por conta do promotor do plan especial ou
da xunta de compensacion que se constitúa. Dito plan deberá ser informado
pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural antes da súa aprobación definitiva.
SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
Adscribese a este sector o Sistema Xeral RV-
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LOCALIZACIÓN: Zona San Bartolomé-Palláns

LOCALIZACIÓN: Zona San Bartolomé-Palláns
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DESENROLO:

DESENROLO:

A efectos do seu desenrolo, considerase este ámbito coma un Polígono de

A efectos do seu desenrolo, considerase

Execución Integral. O sistema de actuación preferente será o de

Execución Integral. O sistema de

Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

iniciou o desenvolvemento do polígono, automaticamente o sistema de

iniciou o desenvolvemento do polígono, automaticamente o sistema de

actuación será o de Cooperación.

actuación será o de Cooperación.

CONDICIONS ESPECIAIS:

CONDICIÓNS ESPECIAIS:

Na fase de redacción do PERl 13 deberá realizarse unha intervención

Na fase de redacción do PERl 15 deberá realizarse unha intervención

arqueolóxica avaliadora (mediante sóndeos) do ámbito de protección

arqueolóxica do ámbito de protección arqueolóxica grafiado nos planos de

arqueolóxica grafiado nos planos de ordenación do Plan Xeral. Coma criterio

ordenación do Plan Xeral. Coma criterio xeral o ámbito que comprenda os

xeral o ámbito que comprenda os restos arqueolóxicos máis singulares,

restos arqueolóxicos máis singulares, evidenciando por aquela intervención,

evidenciando por aquela intervención, serán incluídos en zonas verdes

serán incluídos en zonas verdes públicas (de protección do patrimonio

publicas (de protección do patrímonio arqueolóxico). Os custos das

arqueolóxico). 0 s custos das intewencións arqueolóxicas, entendidos coma

intewencións arqueolóxicas, entendidos coma carga para a propiedade,

carga para a propiedade, correrán por conta do promotor do plan especial ou

correrán por conta do promotor do plan especial ou da xunta de compensación

da xunta de compensación que se constitúa. Dito plan deberá ser informado

que se constitúa. Dito plan deberá ser informado pola Dirección Xeral de

pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural antes da súa aprobación definitiva.

Patrimonio Cultural antes da súa aprobación definitiva.

Coma criterio xeral os ámbitos dos novos equipamentos e zonas verdes

!>, ,', .,

t';'::,
'

coq$<$l,:R~JLgm%de

actuación preferente será o de

trataranse de por pegados ou vinculados ós PERlS do redor.
SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
Adscríbese a este sector o Sistema Xeral E-125 y EL-101*

SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
Adscríbese a este sector o Sistema Xeral EL-101-6
Documento corrixldo e n hare 6 O r d ~de 26 ile Xanerlo do 2011 da
a Infraestructura sohrp

PLAN XERAL DE ORDENACI~N hmNICIPAL DE TUI-NORMAS uRDAN~STICAS

164

O obxectivo destes plans especias é proporcionar unhas directrices de

LOCALIZAC16N: Casco Urbano de Tui

actuación para mellora-la imaxe urbana de áreas ou zonas da cál a súa
ariiculación co resto do solo urbano faise necesaria.

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano
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As actuacións nestes ámbitos precisarán o informe favorable da Conselleria de

ÁMBITO: O sinalado nos planos de ordenacbda'ri."."''

Cultura dada a cantidade de inmobles e outros elementos de valor cultural con

ámbito deste Plan correspondese coas zonas t:ie[il

que contan e que se pretenden protexer con estes planes de protección.

declaración da cidade de Tui como conxunto,hist~ric$
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En tanto non se aproben definitivamente estes planes, a concesión de licencias

ORDENANZA TRANSITORIA:

precisará a resolución favorable de dita Consellería. non admitíndose

Ata tanto o citado Plan Especial non estea aprobado, terase en conta o

modificacións nas aliñacións e rasantes existentes, incrementos ou alteracións

sinalado na Ordenanza No6 para o seu ámbito.

. ,~.
,

de volume. parcelacións nin segregacións e, en xeral, cambios que afecten á o
conxunto.

Ata tanto non se aprobe definitivamente este Plan, a concesión de licencias no
seus ámbitos precisará a resolución favorable da Conselleria de Cultura e
Deporte.
CONDICIÓNS DE DESENROLOS DO PLAN
O presente Plan responde á tipoloxía definida no artigo 69 da Lei de
Ordenación urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e se plantexa
para dar cumprimento ó requirido na Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia
(ariigo 45).
A aprobación definitiva deste Plan requirirá o informe favorable da Consellería
de Cultura e Deporte e, en tanto non se aprobe definitivamente, a concesión de
licencias precisará a resolución favorable de dita conselleria, non admitíndose
modificacións nas aliñacións e rasantes existentes, incrementos ou alteracións
de volume, parcelacións nin agregacións e, en xeral cambios que afecten á
harmonía do conxunto (artigos 45 e 47 da Lei 8/95).
Ademais, a Conselleria determinará, no seu caso, o tipo de intervención
arqueolóxica que procede levar a cabo para cada un das actuacións que se
desenrolen neste ámbito,
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USOS. GRADOS DE PROTECCIÓN E TRAMlTAClÓN
De acordo co artigo 45.1 da Lei 811995, a declaración dun conxunto histórico

LOCALIZACI~N: Arrabal de Freanxo

determina a obriga de redactar un plan especial de protección da área afectada
pola declaración, que requirirá o informe favorable da Conselleria de Cultura. A

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano

obligatoriedad da devandita normativa non se poderá escusar na prexistencia

AMBITO:

doulro planeamento contradictorio coa protección.

O sinalado nos planos de ordenación

No referente ós usos e grados de protección, así como a súa tramitación,
remitímonos ós criterios de actuación patrimonial reflectidos

no Plan

CONDICIÓNS DE DESENROLO:

Especial de Protección da cidade de Tui, en tramitación.

O presente Plan Especial responde á

O conxunto del área protexida reverá refundirse nun único plan especial de

Ordenación urbanistica e protección do

protección, recollendo unha normativa xeral común e podendose establecer

é a mellora da calidade urbana do seu ámbito.

distintas ordenanzas segundo as características históricas e urbanisticas do

En tanto non se aproben definitivamente estesplqnes~
a
' > :..

conxunto.

precisará a resolución favorable de diia

Asi mesmo, para a redacción deste planeamento especial de protección

modificacións nas aliñacións e rasantes

deberanse ter en conta os seguintes aspectos na súa elaboración:

de volume, parcelacións nin segregacións e. en xeral, cadbi0s.qu8;~fgfi~~n
áO

P

conxunto.

,

/I

A realización dun estudio arqueohistórico de conxunto para a totalidade

/r

do B.I.C. que oriente a redacción do planeamento especial, a graduación

P

das cautelas e a tipificación das actuacións arqueolóxicas necesarias

OBXECTO DO PLAN ESPECIAL:

para desenvolver a zonificación de áreas de fertilidade.

O obxecto do presente Plan Especial é proporcionar unha normativa estética

A consideración das actuacións arqueolóxicas no procedemento de

adecuada para levar a cabo a rehabilitación do barrio de Arrabal poñendo en

concesión de licencia urbanisticas, especialmente importante polo

valor as súas caracteristicas e os seu valores.

carácter de acto reglado deste procedemento, e con obxecto de acadar

No ámbito do presente Plan Especial non se poderá autorizar alteracións de

un documento urbanístico que proporcione seguridade xuridica, axilidade

volume, modificacións de aliñacións. parcelacións, etc.. ata que non se aprobe

e eficacia. Dada a especificidade do patrimonio arqueolóxico, e necesario

o correspondente Plan Especial.

ter en conta o disposto polo Decreto 19911997, do 10 de Xulio, polo que
se regula a aciividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

OUTRAS cONDICIÓNS:
Para a redacción deste planeamento especial de protección deberanse ter en
conta os seguintes aspectos na súa elaboración:

P

A realización dun estudio arqueohistórico de conxunto para a totalidade
do Plan que oriente a redacción do planeamento especial, a graduación
as cautelas e a tipificación das actuacións arqueolóxicas necesarias
ara desenvolver a zonificación de áreas de ferlilidade.
A consideración das actuacións arqueolóxicas no procedemento de
concesión de licencia urbanisticas, especialmente importante polo
carácter de acto reglado deste procedemento, e con obxeclo de acadar
un documento urbanístico que proporcione seguridade xuridica, axilidade

1
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e eficacia. Dada a especificidade do patrimonio arqueolóxico, e necesario
ter en conta o disposto polo Decreto 199/1997. do 10 de Xulio, polo que
LOCALIZACIÓN: Riomuíños

se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano
ÁMBITO: O sinalado nos planos de ordenación.
CONDICIÓNS DE DESENROLO:
O presente Plan Especial responde á
Ordenación urbanística e protección do

é a mellora da calidade urbana do seu ámbito.
En tanto non se aproben definitivamente estes planes,
precisará a resolución favorable de dita Co
modificacións nas aliñacións e rasantes
de volume, parcelacións nin segregacións e, en xekl, caybfos quekfectgn
áo
,,
hl,, ,b;a,f)>s9,"h
conxunto.
I,

,;t

U-

OBXECTO DO PLAN ESPECIAL:
O ámbito deste Plan Especial é un espacio imporlante comprendido entre a
Rúa Obispo Salvado e a Rúa Martínez Padín. En consecuencia, o obxectivo
que se persigue é o de dar unhas pautas para garantir o tratarnento estético
adecuado, mantendo as edificacións de valor arquitectónico ou histórico
comprendidas no seu ámbito.
No ámbito do presente Plan Especial non se poderá autorizar alteracións de
volume, modificacións de aliñacións, parcelacións, etc., ata que non se aprobe
o correspondente Plan Especial.
OUTRAS CONDICIÓNS:
Para a redacción deste planeamento especial de protección deberanse ter en
conta os seguintes aspectos na súa elaboración:

>
1, 26 ds Xsn~lrsde 2011 da
1Io
l hO 0 Iiiha~slriirtur~
sobre

i

A realización dun estudio araueohistórico de conxunto para a totalidade
do Plan que oriente a redacción do planeamento especial, a graduación
das cautelas e a tipificación das actuacións arqueolóxicas necesarias
para desenvolver a zonificación de áreas de ferlilidade.
A consideración das actuacións arqueolóxicas no procedemento de
concesión de licencia urbanísticas. especialmente importante polo
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carácter de acto reglado deste procedemento, e con obxecto de acadar
un documento urbanistico que proporcione seguridade xuridica, axilidade
e eficacia. Dada a especificidade do patrimonio arqueolóxico, e necesario

LocALIZACIÓN:

Casco de Tui. Rúa Martinez Padin

ter en conta o disposto polo Decreto 19911997, do 10 de Xulio, polo que
se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

CATEGORIA DO SOLO: Urbano consolidado
AMBITO: O sinalado nos planos de ordenación,
OBXECTO DO PLAN ESPECIAL:
Considerando a acusada topografía que presentan os ámbitos sinalados nos
planos de ordenación, entre a Rúa Martinez

E O Rio Tripes, nunha zona de notoria exposición
redacción dun Plan Especial de Protección nos termos
da Lei de Ordenación urbanistica e proteccibn do
dea cumprimento as determinacións establecidas

- 1,y

&/J,l c r ~b:~~/j;,

CONDlClONS DE EDIFICABILIDADE:

' S lu-

Dentro do ámbito do presente Plan Especial hai dúas zonas:
Zona Sur:

D

Corresponde ao ámbito da Unidade de Execución No 9 del Plan Xeral do
ano 1994.

P

Sobre este ámbito foron aprobados os seguintes documentos:
o

Proxecto de Compensación da Unidade de Execución No 9 do
PXOU de Tui. Aprobado definitivamente o dous de abril do 2002.

o

Proxecto de Urbanización da UE-9, aprobado definitivamente o 20
de agosto de 2002.

D

A edificabilidade será a contida en o Proxecto de Compensación que se
concreta en 5.327,43 m2..

D

Adscribese a este ámbito o Sistema Xeral EL-141E

Zona Norte:
Corresponde ao resto do ámbito do Plan Especial.
o

ano 1994, que

A edificabilidade corresponde a la fixada no Plan
se concretan en 7.276 m2.
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o

O resto de condicións son as de a ordenanza No2

o

Altura máxima B+2.
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4.2.6.

Poligonos de Execución Integral (PEI)

Delimitanse dous polígonos, que se encontran dentro do solo urbano non

LOCALIZACIÓN:

Casco de Tui. Entre a Rúa Calzada e o Novo Pavillón.

consolidado. Para eles aplicaranse as seguintes condicións:
CATEGOR~ADO SOLO: Urbano
SISTEMA DE AcTUACIÓN PREFERENTE:
Compensación. Si ós tres anos da entrada en vigor do Plan Xeral non se

CORRESPONDENCIA CON O PLAN XERAL EN REVISI~N:

iniciou o desenrolo do polígono, automaticamente o sistema de actuación sera

Unidade de Execución NO8 (UE-8)

o de Cooperación.
AREA DE REPARTO: NO1
ANTIGAS UNIDADES DE EXECUCIÓN:
As Unidades de Execución do Plan Xeral que se revisa e que se encontran en

DESENROLO:

fase de desenrolo, incorpóranse como Polígonos de Execución Integral e o seu

O sistema de actuación preferente será o de Compensación. Si ós tres anos da

planiexamento defínese neste documento.

entrada en vigor do Plan Xeral non se iniciou o desenvolvementq,~(! poligono,
-

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TU1
CARACTERISTICAS DOS POLIGONOS DE EXECUCIÓN INTEGRAL

. .
caracterlst.

(u.a.mi21
PEI 1

1 Cascode Tui

(

5,10
15.105.1 1

PEI 2

1 Casco de Tul

PE13

GascodeTui

5,105.11

PEI 5

Casco de Tui

5,105,11

PEI 6

Casco de Tul

Casco de Tul

1

1

1
2

1

1

1,00
1,78

1

1

Residendal
Residencial

1

B+2
B+4

1.78

Residencial

B*4

5,11

1.40
1,40

Residencial
Residencial

B+5
815

5,11

1,80

Residencial

2

"
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1 Equl~am.
I1.570m21
2.Wm2
E. Libres

mhxima

1

1

1

r)
(9
(9

..
..*.

(

3.lM)m2(

in

.

LOCALIZACIÓN: Casco de Tui. Entre a Avenida da Concordia e a Rúa Rollo.

LOCALIZACIÓN: Casco de Tui. Entre a Avenida da Concordia e a Rúa Rollo.

CATEGORiA DO SOLO: Urbano

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano

CORRESPONDENCIA CON O PLAN XERAL EN REVISIÓN:

CORRESPONDENCIA CON O PLAN XERAL EN REVISI~N:

Parte da Unidade de Execución NO7 (UE-7)

Parte da Unidade de Execución NO7 (UE-7)

AREA DE REPARTO: N02

AREA DE REPARTO: NO2

DESENROLO:

DESENROLO:

O sistema de actuación preferente será o de Compensación. Si ós tres anos da

O sistema de actuación preferente será o de Compensación. Si ós tres anos da

entrada en vigor do Plan Xeral non se iniciou o desenvolvemento do polígono,

entrada en vigor do Plan Xeral non se iniciou o desenvolvemento do polígono,

automaticamente o sistema de actuación será o de Cooperación.

automaticamente o sistema de actuación será o de Cooperación.

CESI~NS:

CONDICIÓNS ESPECIAIS:

Cesión de parte do Espacio Libre 150 de 1.570 m2.

Cesión de parte do Espacio Libre 150 de 2.890 m2

OUTRAS CONDICIÓNS:
De acordo con o informe da Consellería de Cultura e Turismo de 25 de Xuño
de 2010, se establece a seguinte condición:

>

A ordenación contida en o Plan Xeral para o presente ámbito se
considera non vinculante, condicionando a mesma o resultado do
expediente xudicial instruido en o Xulgado de la
instancia e instrucción
de Tui de data 30 de marzo de 2006 e a resolución do expediente
administrativo de traslado de hórreo (dentro ou fora da finca). ). En
consecuencia, os instrumentos urbanísticos de desenvolvemento deste
ámbito do PXOM quedarán sometidos aos informes pertinentes da
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, tal e como establece o artigo 32
da Lei 8/1995.

1
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LocALIzACIÓN:

LOCALIZACIÓN: Casco de Tui. Entre as Rúas Casal Avoy, Tomiño e Rollo.

Casco de Tui. Entre as Rúas Casal Avoy, O Rosal, Tomiño

e Rollo.
CATEGOR~ADO SOLO: Urbano
CATEGOR~ADO SOLO: Urbano
CORRESPONDENCIA CON O PLAN XERAL EN REVISI~N:
CORRESPONDENCIA CON O PLAN XERAL EN REVISI~N:

Unidade de Execución NO2 (UE-2)

Unidade de Execución NO3 (UE-3)
AREA DE REPARTO: NO3
AREA DE REPARTO: NO3
DESENROLO:
O sistema de actuación preferente será o de Compensación. Si ós tres anos da

DESENROLO:

entrada en vigor do Plan Xeral non se iniciou o desenvolvemento do polígono,

O sistema de actuación preferente será o de Compensación. Si ós tres anos da

automaticamente o sistema de actuación será o de Cooperación.

entrada en vigor do Plan Xeral non se iniciou o desenvolvemento do polígono,
automaticamente o sistema de actuación será o de Cooperación.

CONDICI~NSESPECIAIS:

Aprobación definitiva do Estudio de Detalle. (Acordo plenario do 28 de

CONDICIÓNS ESPECIAIS:

,t.
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Agosto do 2003).

Aprobación definitiva do Estudio de

Aprobación definitiva dos Estatutos e Bases de Actuación. (Decreto

Agosto do 2003).
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Aprobación definitiva do troco de Sistema de Cpmpe~sapi~n,
p?/?-dei
r ~ . .
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dictado pola segunda Tenencia da Alcaldia do 23 de Marzo do 2005).

~

~

1

Concerlo. (Resolución da segunda Tenencia ,;da ~ l d l d í ado-~19-.de.)
,,,A.i;,uui.,,,'~!.~

Outubro do 2004).

OUTRAS CONDICIÓNS:
De acordo con o informe da Consellería de Cultura e Turismo de 25 de Xuño
de 2010, se establece a seguinte condición:

'v A ordenación contida en o Plan Xeral para o presente ámbito se
considera non vinculante, condicionando a mesma o resultado do

-
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Aprobación definitiva do Proxecto de Concerto\~ecolikón
dfi;{$!$J.dfs
-.:.Tenencia da Alcaldía do 20 de Outubro do 2004).
Aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización. (Resolución da
segunda Tenencia da Alcaldía do 22 de Outubro do 2004).

expediente xudicial instruido en o Xulgado de la
instancia e instrucción
de Tui de data 30 de marzo de 2006 e a resolución do expediente
administrativo de traslado de hórreo (dentro ou fora da finca). En
consecuencia, os instrumentos urbanísticos de desenvolvemento deste
ámbito do PXOM quedarán sometidos aos informes perlinentes da
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, tal e como establece o artigo 32
da Lei 811995.

i
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4.2.7. División do Solo Urbano en Distritos

LOCALIZACIÓN:

Casco de Tui.

Entre as Rúas Casal Avoy, A Guarda,

Dentro do solo urbano planteanse os seguintes Distritos que atenden a

.

calidade e racionalidade da ordenación, e a accesibilidade da poboación

Ourense. e lrmas Maristas.

Establécense os límites dos distritos utilizando os Sistemas Xerais e os
elementos estructurais da Ordenación, e coincidindo mas unidades territoriais

CATEGOR~ADO SOLO: Urbano

con caracteristicas homoxéneas. Cumprindo o previsto no Ariigo 49.1 da Lei do
Sol de Galicia.

CORRESPONDENCIA CON O PLAN XERAL EN REVISI~N:

Unidade de Execución NO5 (UE-5)
O

D-l. Areas

O

D-2. Tui Centro

o

D-3. Randufe

O

D-4. A Gándara-Guillarei

AREA DE REPARTO: NO3
DESENROLO:
O sistema de actuación preferente será o de Compensación. Si ós tres anos da
entrada en vigor do Plan Xeral non se iniciou o desenvolvemento do polígono,
automaticamente o sistema de actuación será o de Cooperación.
CONDICIÓNS ESPECIAIS:
Aprobación definitiva do Estudio de Detalle. (Acordo plenario do 28 de
Agosto do 2003).
8

Aprobación definitiva dos Estatutos e Bases de Actuación. (Decreto

c,,.

dictado pola Alcaldía do 30 de Decembro do 2004).

,/ :-

Aprobación da constitución da Xunta de Compensación.. (Decreto

1'

dictado pola Alcaldía do 13 de Xuño do 2005).
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4.2.8. Normas Reguladoras do Solo de Núcleo Rural

ORDENANZA No11

Condicións de desenvolvemento dos Plans Especiais de Protección,

DENOMINACIÓN:

Solo de Núcleo Rural

Rehabilitación e Mellora do Medio Rural.
COMPOSICIÓN: El núcleo rural está formado por dúas áreas claramente
Os plans especiais de protección, rehabilitación e mellora do medio rural

diferenciadas na documentación gráfica:

cumprirán as condicións sinaladas no artigo 72 da Lei de Ordenación

O área de Núcleo Rural con Ordenanza 11 e o Area de Expansión do mesmo

Urbanistica e Protección do Medio Rural en Galicia.

con Ordenanza 11-B

A finalidade dos plans será a protección, rehabilitación e mellora dos elementos

AMBITO

máis característicos da arquitectura rural, das formas de edificación tradicional,

caracteristicas propias do lugar e estarán encamiííadas a consolidar a trama

dos conxuntos significativos configurados por elas e dos núcleos rurais.

rural existente. Con caracter xeral, a tipoloxia corresponde a vivenda unifamiliar

E cARACTER~STICAS: As novas edificacións identificaranse coas

illada pareada ou encostada. Cando se empracen en tipoloxía encostada,
Si fose necesario delimitaranse áreas obxecto de actuacións de caracter

soamente se admitirá un máximo de tres unidades.

integral, para as que deberán delimitarse os correspondentes poligonos.
Nestes casos, a densidade máxima de non poderá supera-las 25 vivendas por

,*.. .,!. ~.
/\Lil\
!:i~j <,.;, ',;
..

EDIFICABILIDADEMAXIMA:

hectárea, cunha cesión mínima de 30 rn2/viv destinándose ás necesidades
específicas que en cada caso se estimen no propio Plan Especial.

Núcleo:

0.40 m21m2

Área de Expansión:

0.30 m21m2

Lr ;~l",'io /iiiii:,i~,,,,,,

r

'<\'A
..\&Ti>
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OCUPACIÓN MAXIMA: 40%
ALIÑACIÓNS:
O

Nos tramos de vías consolidados pola edificación en máis do 50%
manteranse as aliñacións existentes.

O

As edificacións e peches situaranse a un mínimo de 12 metros do eixe
das vias de sistemas xerais.

O

Nas vías municipais as edificación situaranse a 6 metros do eixe e os
muros de peche a 4 metros.

PARCELA MíNIMA: Con caracter xeral e a menos que se sinale nun núcleo
concreto a parcela minima, estas serán as seguintes:
Núcleo:

Grado 1: 300 m2 por vivenda

26 lo Xan~irode 2011 da
lo e Infraeslructura sobre

Grado 11: 400 m2 por vivenda
Área de Expansión:

PLAN XERAI. DE OHDENACI~N
AIUNICIPAL DE TUI- NORMAS URBAN~STICAS

181

600 m2 por vivenda
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Poderanse autorizar edificaci6ns en parcelas de menor tamaño en aqueles

'USOSTOLERADOS:

supostos en que se poña de manifesto a imposibilidade física de cubrir estes
mínimos. Esta excepción non se considera na Area de Expansi6n.

Permitense os seguintes usos:

FRONTE MINIMODE PARCELA: 5m. Este ancho manterase como mínimo

t

nunha profundidade de 20 metros.

Hoteleiro. Categoria 1a, Za e 5a
Vlvenda. Calegoria la

+
RETRINQUEOS
MINIMOS:

Comercial. Categoría 2@

Oficinas.Categoría 28 e 3a

Fmnfal: De acordú Gas aliflacibns sinaladas anteriormente,

t

Industrial

A Fondo: 3 metros

Categoría 'iB Grupos 1,2,3.5,6,7 e 8

Laterais: As novas construccións serán encostadas ou illadas, de acordo mas
características do niicleo. No suposlo de que se ernpracen de forma illada

Garaxe aparcadoiro

Grado 1 , 2 e 3
Categeria la

retrinquearanse un mínimo de 3 m dos lindeiros da parcela.

Categoría 2* Grados 3

A v k s ~ÚbiÍcas:As construccións deberh respecta-las distancias minimas

Categoria Eia

establecidas na lexislacibn vixente en materia de estradas e, en todo caso,

4

Espectáculos

haberán de separase un mínimo de catra metro 6 eixe da via.
No DE PLANTAS MAXIMO:

Categoría 4*

+

Locais de ocio

Dúas plantas (B+l)

ALTURA MAXIMA:
7 metros medidos no centro de todalas fachadas, dende a rasante natural do

Categoria , 3 =e 4a

+
+

Asistencia1

4

Cultural

Relixioso

t e m o ata a parte inferior da vestente de cuberta, excepto cando as

características especificas da actividade, debidamente xustificadas, fixeran
imprescindible superalos nalgún dos seus puntos.

SOTOS E SEMISOTOS:

Autorisaranse semicotos sempre que queden incluidos na altura máxima

Cafegorla 'i8,2a e 3a

+

Deporlivo
Categoría 3a

+

Sanitario
Categoría 4&,5* e ea.

permitida sobre rasante e computando edificabilidade. Non se admitir& neles o

uso de vivenda.

GARAXE APARCADOIRO:
Dentro da parcela deberase dispoiíer dunha praza de aparcadoiro por cada 80

m2 de edificaci6n sobre rasante.

As actividades industriais existentes a entrada en vigor da presente normativa

e que non encontren incluidas en ningunha das categorías ou grupos
sinalados, poderan continuar a súa aclividade sempre e cando non
prexudiquen a vida residencial, de acordo co Regulamento de Actividades
Nocivas e Perigosas.

CONDICIÓNS DE URBANIZACIÓN
Para autoriza-las edificacións esixirase ter resoltos, con caracter previo e a
Dentro do ámbito delimitado como solo de núcleo rural non se poderáautorizar

costa do promotor, polo menos os servicios de acceso rodado, abastecemento

ningunha clase de edificación si non estivese resolta a dispoñibilidade, polo

de auga, evacuación e tratamento das augas residuais, e subministro de

menos, dos servicios de acceso rodado público, saneamento, abastecemento

enerxia eléctrica ou, en outro caso, garantir a execución simultánea coa

de auga e eneixía eléctrica. Cando o uso a que se destine a edificación o

edificación.

requira, esixirase a dotación de aparcadoiro suficiente.

.

Edificacións auxiliares:

Cando se pretenda construir novas edificacións ou substituí-las existentes, os

As edificacións auxiliares, tales como hórreos. adegas, alpendres e

propietarios deberán ceder gratuitamente ó Concello os terreos necesarios

cobertizos non se computarán dentro dos parámetros xerais fixados.

para a apertura ou regularización do viario preciso e executar, a súa costa, a

Terá unha superficie máxima (suma de todas) de 30 metros cadrados e

conexión cos servicios existentes no núcleo.

unha altura máxima de 3 metros. Respectarán as mesmas regras de
retrinqueos que para a edificación principal.

CONDICIÓNS DA EDIFIcACIÓN

Será de obrigado cumprimento o Decreto 26212007, do 20 de Decembro, polo
que apróbanse as Normas do Hábitat Galego (D,OG
d6..'17i,de. Xaneiro
de
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As novas edificacións que se pretendan emprazar nos núcleos rurais

,j

identificaranse cas características propias do lugar e están encamiñadas a

í:'"

consolida-la trama rural existente. Todas elas cumprirán as seguintes
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DESENROLO DOS NOCLEOS A T R A V ~ SDE PY4NS ESP~CIAIS

condicións:

' ;

\

As caracteristicas estéticas e constructivas dos materiais, cores e acabados
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serán acordes ca paisaxe rural e coas construcción tradicionais do asentamento.

A continuación fixanse os indicadores para establece-la hcneke~idade
de
., , d,i..>
formular un Plan Especial de Protección, rehabilitación e Mellora dÓ1"h%~~0

En tal sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou os

Rural.

(";

materiais tradicionais e propios da zona. En casos xustificados pola calidade
arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais que

1.

A densidade de vivendas do núcleo é superior a 20 vivlhá.

2.

O número de licencias concedidas para edificación principal ó amparo

hannonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificación tradicionais do
entomo.

da presente normativa é superior ó 50% das vivendas existentes á
A cuberta terá unha pendente igual ou inferior á media das existentes no

entrada en vigor da mesma.

asentamento, nunca superior a 40°, e estará formada por planos continuos sen
quebros dos seus faldróns. O aproveitamento baixo cuberta deberá ser como
prolongación da vivenda inferior, recibindo a súa iluminación e ventilación polos

Documpnto cornxido en base d
CansQllerla dp Medio Anibi~nte.

Constatación de problemas sanitarios debido á contaminación das
O

augas potables polos vertidos de augas residuais.

testeiros e por fiestras inclinadas situadas no plano dos faldróns das cubertas.
Excepto en casos debidamente xustificados e previa autorización polo Concello,

ependentemente dos Plans Especiais sinalados no epígrafe anterior, que

o material a utilizar na terminación da cuberta será tella cerámica. Quedan

arcarán a totalidade do núcleo, poderán formularse Plans Especiais para

prohibidas as mansardas ou buhardillas.
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viario, as redes de servidos, os equiparnentos ou cafquera outro aspecto que

4.2.9. Normas Reguladoras do Solo Rústico

sexa menester. Estes Plans Especiais realizaranse o amparo do artigo 72.2 da

ORDENANZA No12. SOL0 R ~ S T I C O
DE PROTECCI~N
ORDINARIA

Lei 912002.
ACCESOS DIRECTOS DESDE AS ESTRADAS AUTONÓMICAS

O renime de solo Rijslico de Protecci6n Qrdinaria ten como finalidade
garanti-la utilizaci6n racional dos recursos naturaic e o desenrolo
urbanistico sosiible, Estar&sometido b seguinte r6xime:

As áreas de expansibn dos núcleos 22. Carrasqueira, 23. A Praza, 24. O

Rapadoiro, 20 O Regweiro, 19. San Caeiano, 51, Espendelo, 122. Mourentán,

47. San Simbn, 73 O Martelo, 84. Toxeira, 83. A Ponte, 124 Atrio, 10.

Cerqueiro, 8. A Telleira e 3. Souto de Arriba, salvo os existentes, prohíbense
novos accesos directos a estrada autonómica, debendo realizarse estes a
través doutros viarios alternativos, existentes ou previstos no propio

2.

Usos

planeamento.
Os relacionados no A~artadol.letras b) e c), e no Apartado
. . 2, letras f)

ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EN SEU AMBITO

e E), do Arligo 4.1.24 destac Nomas.

Nas áreas de expansibn de núcleos rurais que se superpofian son Breas de
cautela ou respecto de xacementos arqueolóxicoc (grao de pmteccibn B,
ambiental de bens arqueol0xicoc), na redaccibn dos planes especiais de

2. Usos autorizables pola Comunidade Auton~ya:!.;_~;~

protecci6n, rehabilitación e rnellora del medio rural, se incluirdn medidas de

na lexislación de ordenacibn do territorio,

O resto dos usos relacionados u> Artigo

g'
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como os que se poidan establecer a travé . dos i n s t r $ f f ~ ~ ~ ~ 8 3 ' 1 U~161;iT
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non
,

proteccíbn c integración respectuosas con patrimonio aqueolóxico, prohibindo
a edificacibn sobre esas parcelas en tanto no se aprobe os ditos plans

3. Usos prohibidos:

especiais.

Docum~ntacorrlxlh en baw d Urdo d~ 26 de Xaneh
EonseUerla de Mrdln iambleiite

T6dolos demais,

3.

Condicións da Edificaciún
Para outorgar licencia ou autoriza calquera clase de edificacións ou
instalaci6ns nesta clase de sola deberanse cumprir as seguintes

mndiciúns:
o

Garantir o acceso rodado público adecuado A implantación.

O

Garaniir o abastecemento de auga, a evacuación e tratamento

de augas residuais, o subministro da enerxia elbctrica, a
recollida, tratamanto, eIirninaciÓn e depuraci0n de toda clase de
residuos.
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2MI da

O

A previsión de aparcadoiros suficientes en función das
necesidades.

o

A corrección da capacidade funcional de infraestructuras e redes

1.

Ámbito de Aplicación

de servicios existentes, motivadas pola nova instalación.
o

Asunción do compromiso de costear as anteriores obras con

O réxime dos solos rústicos de protección forestal. ten como finalidade

cargo ó promotor depositando, ademais, aval bancario por

principal preserva-los terreos de alta productividade e garanti-la

importe do 10% das obras de novas instalacións ou reforzo das

utilización racional dos recursos naturais e o desenrolo urbanistico

existentes.

sostible.

En canto ás edificacións, deberán cumprir as seguintes condicións:

2.

O

Ocupación máxima 20%

O

O volume máximo será similar ó das edificacións tradicionais

Usos

,

existentes no contorno. No caso de que sexa necesario

1. Usos permitidos por licencia municipal.
., ,.. ,-:-.l i i t.:-,.. I,:p..
,r
,\c>!\
L . L j:::..\\-<::?
.
0 s relacionados no Apartado 1. letras b) e c), e f ' , n o i ~ g a ~ ~ ~ktr'
~a;.$i.!,ii::il
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superalo, deberá descompoñerse en dous ou rnais volumes

f) e i),
do Ariigo 4.1.24 destas Normas.
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interconexionados entre si.
O

o

i,:¿L.i3:-\,l,!~",ii!k:.
, ,

í

(,~,
0;
,.>< 1

'

i. i!i;lil~~1r~LUI';C

I;.,i,,iiiii

-

2 1;

:.::;,i,
221.

As características tipolóxicas deberán estar en conxunción coas

2. Usos autorizables pola Comunidade Autónoma:,-: . '

rurais tradicionais do entorno en canto a volume, tratamento de

0 s relacionados no Apartado 1, letra a) e d) e n

fachadas, morfoloxía e tamaño dos ocos e solucións para a

b), c) , d), e), g), j), k) e 1) do Artigo 4.1.24

cuberta que, en todo caso, non admitirá quebros nos seus

non impliquen a transformación urbanistica do solo nin lesionen os

faldróns e cubriranse de tella cerámica do pais.

valores obxecto de protección, así coma as actividades relacionadas no

A altura máxima admitida será de 7.00 metros e o número

Apariado 1, letra e), e os que poidan establecerse a través dos

máximo de plantas será de dúas. medidos no centro de tódalas

instrumentos de ordenación do territorio.

~~

~

fachadas, dende a rasante natural o do terreo á cara inferior do

O

aleiro de cuberta.

3. Usos prohibidos:

As fachadas serán de pedra ou outros materiais tradicionais

Tódolos demais.

se

propios da zona.
O

0 s peches serán preferentemente vexetais sen que os

3.

Condicións da Edificación

realizados de material opaco poidan supera-la altura de 1.50 m..
salvo excepcións xustificadas.

Para outorgar licencia ou autoriza calquera clase de edificacións ou

O

Retrinqueos: 5 metros a tódolos lindeiros

instalacións nesta clase de solo deberanse cumprir as seguintes

O

Superficie mínima de parcela: 5.000 m2

condicións:

O

Excepcionalmente

permitiranse

pequenas

constntccións

destinadas a explotacións agrarias, gandeiras, forestais ou de

O

Garantir o acceso rodado público adecuado a implantación.

servicio das infraestructuras, con superficie inferior a mínima

o

Garantir o abastecemento de auga, a evacuación e tratamento

esixida, sempre que se xustifique a súa relación coa parcela

de augas residuais, o subministro de enerxia eléctrica, a

onde se emprace e a súa superficie non exceda os 100 m2 nin

recollida, tratamento. eliminación e depuración de toda clase de

supere a altura de 3.50 m.

residuos.
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o

A previsión de aparcadoiros suficientes en función das

ORDENANZA

necesidades.

NATURAIS

14.

SOLO RÚSTICO

DE PROTECCI~NDE ESPACIOS

A corrección da capacidade funcional de infraestructuras e redes
de servicios existentes, motivadas pola nova instalación.

O

NO

1.

Ámbito de Aplicación

Asunción do compromiso de costear as anteriores obras con
cargo

promotor depositando, ademais, aval bancario por

O réxime do solo rústico de protección de espacios naturais, sen

importe do 10% das obras de novas instalacións ou reforzo das

prexuizo do establecido na súa lexislación reguladora especifica, ten por

existentes.

obxecto preserva-los valores naturais, ecolóxiws, paisaxisticos e

Ó

tradicionais, quedando suxeitos ó seguinte réxime:, ., ..
' .'.'Y).

En canto ás edificacións, deberán cumprir as seguintes condicións:

_

!' .

L..

::

. , .'. ,
1.

,.,-,,

1
' J . ..,,,,,, ,:,; ., p,,!...'.(, ~:,,,,.,,.> 4
.. <:::
c',j ['p,,."ll
,
c'; ;,, -';l i.i i \ ,!rl>:.!.,
, : l . ! ,, . .
, ., '!\,,,-:'~
;,

,(!

,

O

o

o

O

Ocupación máxima 20%

2.

Concorrencia de Outras Proteccións.

.II..

O volume máximo será similar ó das edificacións tradicionais

i

,.. l?!,

;::J.](,

..

;'lli,;i~s(,u~,,i~s
,,

existentes no contorno. No caso de que sexa necesario

Sobre estes espacios se superpoñen

superalo, deberá descompoñerse en dous ou mais volumes

lexislacións distintas. Tal é o caso

interconexionados entre si.

protección de costas que quedan,

As características tipolóxicas deberán estar en conxunción coas

ordenanza.

rurais tradicionais do entorno en canto a volume, tratamento de

Para as mesmas rexen ademais con tódolos efectos, as disposicións da

fachadas, morfoloxía e tamaño dos o w s e solucións para a

lexislación de Costas.

cuberta que, en todo caso, non admitirá quebros nos seus

Outro tanto ocorre cas proieccións emanadas da lexislación de

faldróns e cubriranse de tella cerámica do pais.

Protección do Patrimonio, das cales as cautelas e recomendacións

A altura máxima admitida será de 3.50 metros e o número

haberán de cinxirse estrictamente ó disposto na Lei de Patrimonio

máximo de plantas será de unha, medidos no centro de tódalas

Cultural de Galicia e no resto da lexislación estatal concorrente.

fachadas, dende a rasante natural o do terreo á cara inferior do
aleiro de cuberta.
o

o

3.

Usos

As fachadas serán de pedra ou outros materiais tradicionais
propios da zona.

1. Usos permitidos por licencia municipal.

0 s peches serán preferentemente vexetais sen que os

Os relacionados no Apartado 1. letras b) e c), e no Apartado 2, letra i),

realizados de material opaco poidan supera-la altura de 1.50 m.,

do Artigo 4.1.24 destas Normas.

salvo excepcións xustificadas.
O

Retrinqueos: 5 metros a tódolos lindeiros

O

Superficie minima de parcela: 5.000 m2

o

Excepcionalmente

permitiranse

pequenas

a 2. Usos autorizables pola Comunidade Autónoma:

Ordeiacidn miiillclval do Os relacionados no Apartado 1, letra a) e no Apartado 2, letras e), 9 e 1)
construccións

do Artigo 4.1.24 destas Normas, así como as actividades vinculadas

destinadas a explotacións agrarias, gandeiras, forestais ou de

directamente coa conservación, utilización e disfrute do medio natural,

servicio das infraestructuras, con superficie inferior a minima

e os que se poidan establecer a través dos instrumentos previstos na

esixida, sempre que se xustifique a súa relación coa parcela

lexislación de ordenación do territorio, sempre que non impliquen a

onde se emprace e a súa superficie non exceda os 100 m2 nin

transformación da súa natureza rústica e quede garantida a integridade

supere a altura de 3.50 m.

dos valores obxecto de protección.
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1

Para autoriza-los usos sinalados no Apartado 2, letra 1) destas normas

En canto ás edificacións, deberán cumprir as seguintes condicións:

sobre solo rústico de especial protección de espacios naturais, será
necesario obte-lo previo informe favorable da Consellería competente

Ocupación máxima 20%

en materia de conservación de espacios naturais.

O volume máximo será similar ó das edificacións tradicionais

Poderán autorizarse, con caracter excepcional, os usos relacionados no

existentes no contorno. No caso de que sexa necesario

Apartado 2, letras a), b), c) e d), sempre que queda garantida a

superalo, deberá descompoñerse en dous ou mais volumes

integración das edificacións coa paisaxe e cos valores obxecto de

interconexionados entre si.

protección.

As caracteristicas tipolóxicas deberán estar en conxunción coas
rurais tradicionais do entorno en canto a volume, tratamento de

3. Usos ~rohibidos:
Tódolos demais, especialmente os usos residenciais e industriais.

fachadas, morfoioxia e tamaño dos ocos $.'lso(!~fionl, Paral
p,,y>:,
, , ,>

.,

cuberta que, en todo caso. non a ~ , ~ i t ~ r q , O ~ ~ kSpVS..'.
[ j r ' o ~1s ~ ~ o ~
.,',,.,.,.

'"':'l.:';,),!

71~"'

faldróns e cubriranse de tella cerámica do pais.[
4. O ámbito de aplicación desta ordenanza superponse con partes de

F.,?!

<:3

,,':!, 11,

,;,,';'!,;,

.Y

~ ' Cn;i,;n,l;.i;o
1

~ ,, ~,,,,,,I ! c ~1.l,~~dual,(j(~,(;s
~ ..,,,.,.
, ~ ~ I
r

1

A altura máxima admitida será de 3.5'0(1%6tro~ fiq$úqero

< : ~, ~I
~

8

..
,

1.

("

:!

,,>

nb;$~~ff~~:d-g$.$y

núcleos de poboación, tanto urbanos como rurais. que xa dispoñían

máximo de plantas será dunha, m@idos

desa clasificación antes da delimitación destes espacios. 0 s usos e

fachadas, dende a rasante natural b '$> g erre$ á cara ' i ~ f e r i o y d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

construccións que se pretenda realizar nestas zonas deberán contar co

aleiro de cuberta.

informe favorable da Conselleria de Medio Ambiente.

As fachadas serán de pedra ou outroc materiais tradicionaik"'

',

,

.,,

.;-

.
~

,!(l:'G

..:i

. - ~

x-

,',,,,,
,/,

b"4i.rtd ,i.;;)rf!;US

,e+o

propios da zona.
4.

Condicións da Edificación

0 s peches serán preferentemente vexetais sen que os
realizados de material opaco poidan supera-la altura de 1.50 m.,

Para outorgar licencia ou autoriza calquera clase de edificacións ou

salvo excepcións xustificadas.

instalacións nesta clase de solo deberanse cumprir as seguintes

Retrinqueos: 5 metros a tódolos lindeiros

condicións:

Superficie minima de parcela: 5.000 m2
Excepcionalmente

permitiranse

pequenas

construccións

O

Garanti-lo acceso rodado público adecuado á implantación.

destinadas a explotacións agrarias, gandeiras, forestais ou de

O

Garanti-lo abastecemento de auga, a evacuación e tratamento

servicio das infraestructuras, con superficie inferior a minima

de augas residuais, o subministro de enerxia eléctrica, a

esixida, sempre que se xustifique a súa relación coa parcela

recollida, tratamento, eliminación e depuración de toda clase de

onde se emprace e a súa superficie non exceda os 100 m2 nin

residuos.

supere a altura de 3.50 m.

o

A previsión de aparcadoiros suficientes en función das
necesidades.

O

A corrección da capacidade funcional de infraestructuras e redes
de servicios existentes, motivadas pola nova instalación.

o

Docum~nlocorrixido pn b a s ~d Orde df 26 de Xan~irode 2011 da
~flrobacidn definitiva do

Asunción do compromiso de costear as anteriores obras con

Cid~iiaciúniiiiinicipdl do

Corpor~ciúnLocal na

cargo ó promotor depositando. ademais, aval bancario por
importe do 10% das obras de novas instalacións ou reforzo das
existentes.
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ORDENANZA

No 15.

SOLO

RÚSTICO

DE

PROTECCIÓN

DE

recollida, tratamento, eliminación e depuración de toda clase de

INFRAESTRUCTURAS

residuos.
o

1.

Ámbito de Aplicación

necesidades.
O

O réxime de solo rústico de protección de infraestructuras, sen prexuizo
do establecido na súa específica lexislación reguladora, ten por obxecto

A previsión de aparcadoiros suficientes en función das
A corrección da capacidade funcional de infraestructuras e redes
de servicios existentes, motivadas pola nova instalación.

O

preserva-las infraestructuras existentes ou de nova creación.

Asunción do compromiso de costear as anteriores obras con
cargo ó promotor depositando, ademais. aval bancario por
importe do 10% das obras de novas instalacións ou reforzo das

2.

Usos

existentes.

1. Usos permitidos por licencia municipal.

En canto ás edificacións, deberán cumprir as

0 s relacionados no Apartado 1. letras b) e c). e no Apartado 2, letras f)
e i) do Artigo 4.1.24 destas Normas.

O

Ocupación máxima 20%

En solo rústico de protección de infraestructuras, permitiranse as

O

O volume máximo será similar ó

.

instalacións necesarias para a execución e funcionamento da

existentes no contorno. No cask:,

correspondente infraestructura.

superalo, deberá descompoñerse en 'dous ou

'.

' .....,',

r,
~~?is,,'
,",o!umes
(;

"'-

interconexionados entre si.
2. Usos autorizables pola Comunidade Autónoma:

o

J

'~.JS~,.~.
.u.

As características tipolóxicas deberán estar en conxunción coas

0 s relacionados no Apartado 1, letras a), e d) e no Apartado 2, letras

rurais tradicionais do entorno en canto a volume. tratamento de

a), b), d), e), h). j), k) e 1) do Artigo 4.1.24 destas Normas, sempre que

fachadas, morfoloxía e tamaño dos ocos e solucións para a

non impliquen a transformación urbanística do solo nin lesiones os

cuberta que. en todo caso, non admitirá quebros nos seus

valores obxecto de protección.

faldróns e cubriranse de tella cerámica do pais.
o

3

A altura máxima admitida será de 7.00 metros e o número

3. Usos prohibidos:

máximo de plantas será de dúas, medidos no centro de tódalas

Tódolos demais.

fachadas, dende a rasante natural o do terreo a cara inferior do
aleiro de cuberta.

3.

Condicións da Edificación

O

As fachadas serán de pedra ou outros materiais tradicionais
propios da zona.

Para outorgar licencia ou autoriza calquera clase de edificacións ou

O

0 s peches serán preferentemente vexetais sen que os

instalacións nesta clase de solo deberanse cumprir as seguintes

realizados de material opaco poidan supera-la altura de 1.50 m.,

condicións:

salvo excepcións xustificadas.
Retrinqueos: 5 metros a tódolos lindeiros

O

Garantir o acceso rodado público adecuado á implantación.

o

Garantir o abastecemento de auga, a evacuación e tratamento

Superficie mínima de parcela: 5.000 m2

de augas residuais, o subministro de enerxia eléctrica, a
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O

Excepcionalmente

permitiranse

pequenas

construccións

destinadas a explotacións agrarias, gandeiras, forestais ou de
servicio das infraestructuras, con superficie inferior a mínima

A presente ordenanza engloba dúas categorías de solo diferenciadas nos

esixida, sempre que se xustifique a súa relación coa parcela

planos de ordenación:

onde se emprace e a súa superficie non exceda os 100 m2 nin
supere a altura de 3.50 m.

o

Solo rústico de dominio público marítimo terrestre

o

Solo rústico de protección de Costas.

Deslinde do Dominio Público Marítimo - Terrestre
De acordo co disposto no artigo
e execución da Lei de Costas. nos
Xeral de Ordenación representase a liña
marítimo-terrestre e a liña de protección
de Medio Ambiente.

>

,

i:

, ,

Solo Rústico de Protección de Costas

'

-

A servidume de protección establecida pola Lei de Costas é independente de
calquera outra protección que para ditas zonas implementase dende o
presente Plan Xeral. tales como as ecolóxicas ou paisaxísticas que imporán
outra serie de limitacións ou medidas potenciadoras dos seus valores naturais.
As limitacións que se establezan para esta zona recóllense nos artigos 23 e
seguintes da Lei de Costas, así como na disposición Transitoria 3a.
0 s usos permitidos na zona afectada pola servidume de protección deberán
contar coa autorización do órgano competente da Comunidade autónoma. tal
como establecen os artigos 48.1 e 49 do R.D. 1112192 polo que se modifica
parcialmente o Regulamento da Lei de Costas.
Sewidume de Tránsito

A servidume de tránsito establecese sobre unha franxa de 6 metros medida
r

terra a dentro a partir do límite interior da ribeira do mar. As limitacións para a
mesma fíxanse no artigo 27 da Lei de Costas.
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Servidume do Acceso ó Mar

ORDENANZA No 17. SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE CANLES

O presente Plan Xeral, en cumprimento do disposto no Artigo 28 da Lei de

1.

Ámbito de Aplicación.

Costas, dispón nas zonas urbanas accesos ó mar separados como máximo
500 metros para circulación rodada e 200 metros para peóns. En canto ós

Corresponde ós terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo

solos urbanizables, os preceptivos Plans Parciais que se redacten no

urbano, definidos na lexislación reguladora das augas, como leitos

desenvolvemento dos mesmos, deberán prever estes accesos, de acordo co

naturais, ribeiras e marxes das correntes continuas e descontinuas de

disposto na citada lei.

auga ou coma leito de fondo das lagoas ou pantanos.

F

2.

Solo Rústico do Dominio Público Maritimo-Terrestre

Usos
1 :: ,

,;' ,,i:. ,

t.>. ,

A regulación da zona de dominio público maritimo-terrestre está contida no

,

1. Usos permitidos por licencia municipal. C:
-

'

,,:, )d,.
;.:(/;::;,,:

,

#

,;;,,,,

,,

1

e i) do Artigo 4.1.24 destas Normas.
Usos
1.

,,'!
_.;;

. ~.
-. ' 4

'

,..,,:/ ' '

,.. .

P

.?.

Usos permitidos por licencia municipal:

.
2. Usos autorizables pola Comunidade ~ u i ó n o

0 s relacionados no Apartado 1, letras b) e c). e no Apartado 2, letras 9

0 s relacionados no Apartado 1, letra a). e'"o

e i), do Artigo 4.1.24 destas Normas.

do Artigo 4.1.24 destas Normas, así coma a

-.

!L,

-,

. . F a ? '

1,

1

0 s relacionados no A~artado1, letras b) e c), e no Apadad0'2,~letla
f):
-...
;

Titulo III da vixente Lei de Costas.
2.

!
P
.

~

,

liii!;:cy:c

L , L " , ! L ~ ~ ~o, ; ; ~

,,,,,',..\,~,>

.,

~,

directamente coa conservación, utilización e disfrute do dominio público,
2.

Usos autorizables pola Comunidade Autónoma:

do medio natural e do patrimonio cultural. E os que poidan establecer a

0 s relacionados no Apartado 1, letra a) e no &artado 2. letras e) e 1) do

través do instrumentos previstos na lexislación de ordenación do

Artigo 4.1.24 destas Normas, así coma as actividades vinculadas

territorio, sernpre que non impliquen a transformación da súa natureza

directamente coa conservación, utilización e disfrute do dominio público,

rústica e quede garantida á integridade dos valores obxecto de

do medio natural e do patrimonio cultural. E os que poidan establecer a

protección.

través do instrumentos previstos na lexislación de ordenación do
territorio, sempre que non impliquen a transformación da súa natureza

No solo rústico de protección de canles, ademais dos usos

rústica e quede garantida á integridade dos valores obxecto de

anteriormente indicados, poderán autorizarse especificamente as

protección.

construccións

No solo rústico de protección de costas. adernais dos usos

talasoterapia, augas termais, sistemas de depuración de augas,

anteriormente indicados, poderán autorizarse especificamente as

estaleiros

construccións

deportes náuticos.

talasoterapia

3.
1

e

instalacións

necesarias

. augas termais, sistemas de

para

actividades

de

e

instalacións

e instalacións

necesarias

para

actividades

de

mínimas necesarias para a práctica dos

depuración de augas,

estaleiros e instalacións mínimas necesarias para a práctica dos

3. Usos prohibidos:

deportes náuticos.

Tódolos demais.

Usos prohibidos:
Tódolos demais, especialmente os usos residenciais e industriais.

Documento corrixido en base d Orde de 20 dp Xanelro de 2011 da

ORDENANZA No 18. SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO

Condicións es~eciaisde uso: Para as edificacións ubicadas nas áreas
de protección integral, poderanse permitir de maneira puntual, obras de

1.

mellora en canto ás infraestructuras, o servicio das construccións

Ámbito de Aplicación

(abastecemento de auga, saneamento de augas residuos, redes de
Comprende os terreos afectados pola protección do patrimonio

alumeado, etc.) e obras de acondicionamento das mesmas, sempre e

arqueolóxico que se encontre fora dos núcleos urbanos ou rurais.

cando sexan visibles segundo a normativa urbanistica municipal. Estas
obras levaranse a cabo cos medios técnicos adecuados en cada caso,

2.

de cara a non afectar gravemente o xacemento arqueolóxico.

Delimitación

Precisarase informe previo do órgano competente
Área de Protección Araueolóxica: que afecta ó elemento ou vestixio

en materia de

Patrimonio

máis exterior do ben que se protexe. Cando varios elementos se
articulan nun conxunto, a área de influencia trazase a partir dos
elementos máis exteriores do conxunto e abarcando a totalidade de
aquel.
Ámbito: Aplicarase a área de protección arqueolóxica dos xacementos
dos cales o perimetro exterior presenta unha definición apreciable sobre
o terreo, ben sexa polo seu caracter monumental ou por haber deixado
unha imprenta topográfica clara.
Usos: Permitiranse actuación encamiñadas a sua conservación,
protección, consolidación. investigación e posta en valor, previa
autorización do órgano competente da Conselleria de Cultura, e
Deporte.
Permitiranse os usos tradicionais agropecuarios, sempre que non
alteren o substrato arqueolóxico nin precisen a modernización da
explotación con novas instalacións.
Non se poderán realizar tendidos e instalacións aéreas ou subterráneas
(electricidade, saneamento.augas, etc..) escavacións, recheos e
movementos de terre en xeral, asi como tampouco a plantación ou
DOcumrnto corrixido Pn hasr d Orde de 26 l e Xaneiro de 2011 da

arranque de árbores, os cultivos que requiran labores profundas e a
apertura de pozos e minas.
Non se permiten construccións de nova planta.
C
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ORDENANZA No 19. SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

O

Asunción do compromiso de costear as anteriores obras con
cargo ó promotor depositando. ademais, aval bancario por

1.

Ámbito de Aplicación.

importe do 10% das obras de novas instalacións ou reforzo das
existentes.

O réxime dos solos rústicos de protección agropecuaria, sen prexuízo do
establecido na súa lexislación reguladora. ten por obxecto preservar os

En canto ás edificacións, deberán cumprir as seguintes condicións:

terreos de alta productividade agrícola ou gandeira.
Usos.

2.

O

Ocupación máxima 20%

o

O volume máximo será similar ó das edificacións tradicionais
existentes no contorno. No caso de que sexa necesario

1. Usos permitidos por licencia municipal:

superalo. deberá descompoñerse en dous ou mais volumes

Os relacionados no Apartado 1, letras b) e c), e no Apartado 2, letras

interconexionados entre si.

9 e i), do Artigo

4.1.24 destas Normas.

o

As características
rurais tradicionais do

2. Usos autorizables pola Comunidade Autónoma:

fachadas, morfoloxía e

0 s relacionados no Apartado 1, letras a) e d) e no Apartado 2, letras

cuberta que, en todo caso, non

a), b), d), e), h), j), k). e 1) do Arligo 4.1.24 destas Normas.

faldróns e cubriranse de tella
O

A altura máxima admitida será de

3. Usos prohibidos:

máximo de plantas será de dúas. medido; no

Tódolos demais

fachadas, dende a rasante natural o do terreo
aleiro de cuberta.

Condicións da Edificación

3.

O

As fachadas serán de pedra ou outros materiais tradicionais
propios da zona.

Para outorgar licencia ou autoriza calquera clase de edificacións ou

O

0 s peches serán preferentemente vexetais sen que os

instalacións nesta clase de solo deberanse cumprir as seguintes

realizados de material opaco poidan supera-la altura de 1.50 m.,

condicións:

salvo excepcións xustificadas.
O

Retrínqueos: 5 metros a tódolos lindeiros

O

Garantir o acceso rodado público adecuado á implantación.

O

Superficie mínima de parcela: 5.000 m2

o

Garantir o abastecemento de auga, a evacuación e tratamento

O

Excepcionalmente

o

O

permitiranse

pequenas

construccións

de augas residuais, o subministro de enerxía eléctrica. a

destinadas a explotacións agrarias, gandeiras. forestais ou de

recollida, tratamento, eliminación e depuración de toda clase de

servicio das infraestructuras, con superficie inferior a mínima

residuos.

esixida. sempre que se xustifique a súa relación coa parcela

A previsión de aparcadoiros suficientes en función das

onde se emprace e a súa superficie non exceda os 100 m2 nin

necesidades.

supere a altura de 3.50 m.

A corrección da capacidade funcional de infraestructuras e redes
de servicios existentes, motivadas pola nova instalación.
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Documrnto corrixido Pn b a s ~d OrdP.& 26 de Xan~irode 2011 da

1. Condicións adicionais que deberán cumprir as edificación
destinadas

Normas Reguladoras do Solo Urbanizable

a usos residenciais vinculados a explotacións
No presente Plan Xeral clasificase o solo urbanizable en dúas categorías:

agrícolas ou gandeiras.

o A edificación deberá estar intimamente ligada a explotación
da que se trate.

o A edificación terá a condición de illada.
o

4.2.10.

F

Solo urbanizable delimitado.

>

Solo urbanizable non delimitado.

No se poderán construír varias edificacións residenciais en
unha mesma parcela, ni tarnpouco vivendas colectivas.
4.2.10.1

o A superficie mínima non será inferior a 4.000 m2.

Solo Urbanizable Delimitado

o A ocupación máxima será do 5%.
o A edificación non se poderá situar a unha distancia inferior a

De acordo w arligo 14 da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do

100 metros de calquera outra edificación situada no solo

Medio Rural de Galicia, constitúe o solo urbanizable os terreos que non teñan

rústico, excepto as da propia instalación agrícola o gandeira.

wndicións de solo urbano, de solo de núcleo rural nin rústico
,,. e poidan ser
'

f

obxecto de transformación urbanística nos termos fixa~os,p,6l~~-cl~~da.
1.g: ;:, ,,
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desenrolada nas súas determinacións a través duqha ficha u r b & k ~ c 8 / , q ~ ~ e /
incorpora con esta normativa, na que se regulan ad: :seguinte? kdndi~ións.;~: .:..,/
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1.

Localización da área

2.

Condicións para o seu desenrolo

3.

Tipoloxía edificatoria

4.

Edificabilidade

5.

Densidade de vivendas

6.

Características específicas

,
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o e Infrzestructura sobrp
id~riacibrimiiiilcipal do
F~rl,jracidii
Local na

A continuación inclúense as fichas dos sectores do solo urbanizable:

0 s propietarios dos terreos situados en solo urbanizable estarán abrigados a:
a.

Ceder obrigatoriamente e gratuitamente á Administración Municipal todo
o solo necesario para as vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións
públicas de caracter local ó servicio do sector no que os terreos resulten
incluidos.
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b.

h Presentación do Proxecto de Urbanización: seis meses dende a

Ceder obrigatoriamente, gratuitamente e sen cargas o solo necesario

aprobación do Plan Parcial.

para a execución dos sistemas xerais que o plan xeral ou o plan de
sectorización inclúa ou adscriba ó sector no que estean comprendidos

>

os terreos e executar a súa urbanización unicamente dos incluidos no

do Proxecto de Urbanización.

sector e nas condicións que se sinalan no presente plan.

C.

Execución das obras de urbanización: dou anos dende a aprobación

>

Costear e si é o caso executa-las infraestructuras de conexión cos

Solicitude de licencia de edificación: un ano dende a finalización da
urbanización.

sistemas xerais existentes, así como as obras necesaria para a
ampliación ou reforzo dos citados sistemas, de forma que se asegure o

riy?++.
O incumprimento destes compro$(soC

seu correcto funcionamento en función das características do sector e

gc,qy
jm h

,:

. .
,
.
sa?fe3hrsion. do r>oIwbitwnizable
,

,,

.

,

~

~ ' J I ~ O l O1)) lente, TCI; !!l,L, , ,,,,,; l , t , , j j , : , ;
delimitado en non delimitado, cos usosf e-intensidades, reguladbs nesta

das condicións establecidas neste plan.

normativa para este último.
d.

Ceder

obrigatoriamente,

Administración

Municipal

gratuitamente
o

solo

e

libre

de

correspondente ó

cargas

á

10%

do

aproveitamento tipo da área de reparto. A Administración actuante non
terá que contribuír ós costos de urbanización dos terreos nos que se
localice este aproveitamento, que deberán ser asumidos polos

A avaliación das necesidades xeradas polo desenrolo dos sectores do solo

propietarios.

urbanizable soamente é posible coñecela unha vez que se haxa definido o Plan
Parcial correspondente. Do mesmo modo, soamente o plan Parcial determina

e.

Proceder á distribución equitativa dos beneficios e cargas derivados do

os puntos nos que prevé as conexións viarias e de servicios así como si se

planeamento. con anterioridade ó inicio ou execución materia de aquel.

preveñan sistemas de captación de auga e de tratamento de augas residuais
independentes das redes xerais do municipio.

f.

Costear e si é o caso, executa-las obras de urbanización do sector,
no

Por esa razón e no cumprimento do artigo 57 da Lei de Ordenación Urbanística

funcionamento. nos prazos establecidos no presente plan, sen prexuizo

e Protección do Medio Rural de Galicia, os Plans Parciais haberán de xustifica-

do dereito a reintegrarse dos gastos de instalación das redes de

la capacidade das redes viarias e de servicios existentes ós conectan e as

subministro con cargo ás empresas que presten os correspondentes

medidas procedentes para atende-las necesidades xerais e, si é o caso, a

servicios.

implantación do servicio público de transporte, recollida de residuos urbanos e

incluidas as conexións cos sistemas xerais

existentes e

cantos outros resulten necesarios.
g.

Edifica-los solares no prazo que se establece no plan.
As características dimensións e capacidade mínima das infraestructuras nos

h Presentación do Plan Parcial: un ano dende a aprobación definitiva

Do~umpntocmivido pn baip Ordp de 26

Xnnelm dpgm&res se fixan nas normas de urbanización da presente normativa.

do Plan Xeral.
nsecuencia, os plans parciais deberán xustificar e garanti-la disposición

h Presentación do Proxecto de Compensación:seis meses dende a
aprobación do Plan Parcial.
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seguintes servicios exteriores ó sector:

h

Acceso rodado. Deberá ter as dimensións e a sección de firme

SOLO URBANIZABLE No1

necesaria para servir ó incremento de tráfico xerado pola actuación, en
concordancia co apartado 4.5. das presentes normas. No caso de ser

LOCALIZACIÓN:

Ribadelouro

necesarias vías de nova creación, garantirase a súa execución e a
dispoñibilidade dos terreos afectados.

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:
Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese un único sector

>

Abastecemento de auga potable.Garantirase que, de acordo coac

de planeamento que abarca la totalidade da súa superficie.

dotacións reflectidas no apartado 4.5. das presentes normas queda
garantido, ben mediante conexión coa rede xeral, ben mediante

OBXECTO DO SEU DESENROLO:

captación propia.

O obxecto do desenvolvemento deste solo é o de levar axcabo'a cOn$!rúcciónr'
. . i\

, ;..,,,..

dun Parque Empresarial.

9
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Subministro de enerxia eléctrica. Garantirase que, de acordo coac

l
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dotacións reflectidas no apartado 4.5. das presentes normas queda

TIPOLOX~ADE EDIFICACIÓN:

garantido.

Establecese unha tipoloxia de edificación indust(61 En c o n ~ e c u e n c i a ~ ~ f e f ~ n ; , , ~ , , ~ ~ ~ ~ ~
i
../-~
cabida todo tipo de naves de almacenamento, inst~l,aciónsc#merciai$joficrnas
\r . .-,,;/
,. , , <'
fl;&,;S,,,$,.,,5, . .
,E
,e todas aquelas ligadas á actividade industrial.

Saneamento. Garantirase, de acordo cos baremos reflectidos no
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apartado 4.5. das presentes normas. O vertido realizarase unha vez
depuradas as augas residuais no caso de verter directamente ós canles

EDIFICABILIDADE:

naturais ou sen depurar ós colectores existentes, xustificando que a súa

Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral.

conexión queda garantida e a capacidade e sección dos m e m o é
suficiente para tal fin.

ALTURA MAXIMA:
Establecese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos
industriais requiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.

OUTROS CONDICIONANTES
CARACTER~STICASESPECIFICAS:
O Plan Parcial deberá prever as reservas de solo necesarias para atende-la

Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os vertidos á

demanda de vivenda suxeita a algún réxime de protección pública.Esta reserva

rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non

corresponderá como mínimo o 20% da edificabilidade residencial de cada

deteriorar o proceso xeral de depuración do poligono.

sector.
CONDICIÓNS XERAIS:
Establécese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas
A continuación inclúense as fichas dos solos urbanizables delimitados:

condicións establecidas no Apartado 2.3.7.
0 s Espacios Libres do sector disporanse nas zonas lindeiras cos Núcleos
residenciais existentes e nas zonas lindeiras dos Espacios incluidos na
Rede Natura 2000.
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m

Establecerá a súa Conexión coa Via Principal na parte Noroeste cara á

SOLO URBANIZABLE No 2-A

estrada PO-342.
LOCALIZACIÓN:
m

Prohíbense as

Industrias definidas coma

Insalubres e

Ribadelouro

Perigosas

correspondentes ó Decreto 241411961 de 30 de Novembro de 1961.

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:
Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese un único sector

PROTECCIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO - CAMIÑO PORTUGUÉS:

de planeamento que abarca la totalidade da súa superficie.

Manteranse as caracteristicas tradicionais do Camiño e os seus elementos
\

anexos.

OBXECTO DO SEU DESENROLO:

,';:;.:;
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Protexeranse, seguindo o establecido na lei 912002, elementos naturais deste

O obxecto do desenvolvemento deste solo é o d e u ' l e i a r i a , ~ b o a ~ , ~ o r ) s i r u c ~ ~ ~ ~ ~

territorio como os regos.

dun Parque Empresarial.

C:.f!;.;)

Non se empregará como apoio de novas edificabilidades nin de novos s e ~ i z o s .
As zonas verdes e espazos libres do ámbito se situarán a carón do Camiño e

. .. .

TIPOLOX~ADE EDIFICACIÓN:

I Z),
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rexeitarase a utilización do Camiño como vía de tráfico impedindo a apertura de

,
Establecese unha tipoloxia de edificación indus,r ha1. En
terán
,yonsecueficid
/ : y

vías perpendiculares que incrementen o tráfico rodado nesta vía.

cabida todo tipo de naves de almacenamento, instalac6ÍÍ~com&~~iig?biflti&'i~

'

e todas aquelas ligadas á actividade industrial.
SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
Adscríbese a este sector o Sistema Xeral RV-1 e o RV-2.

EDIFICABILIDADE:

Adscríbese a este sector o Sistema Xeral de Rede Xeral R A S 4

Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral,
ALTURA

MAXIMA:

Establecese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos
industriais recluiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.
CARACTERíSTICAS ESPECIFICAS:
Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os vertidos á
rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non
deteriorar o proceso xeral de depuración do polígono.
PROTECCIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO - CAMIÑO PORTUGUÉS:
Manteranse as características tradicionais do Camiño e os seus elementos
anexos.
Protexeranse, seguindo o establecido na lei 912002, elementos naturais deste
territorio como os regos.
Non se empregará como apoio de novas edificabilidades nin de novos sewizos.
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SOLO URBANIZABLE No2-B

As zonas verdes e espazos libres do ámbito se situarán a carón do Camiño e
rexeitarase a utilización do Camiño como via de tráfico impedindo a apertura de
vías perpendiculares que incrementen o tráfico rodado nesta vía.

LOCALIZACIÓN:

CONDICI~NSXERAIS:

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

m

Ribadelouro

Establécese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese un único sector

condicións establecidas no Apartado 2.3.7.

de planeamento que abarca la totalidade da súa superficie.

Os Espacios Libres do sector disporanse nas zonas lindeiras con Núcleos
=

residenciais existentes ou Espacios incluidos na Rede Natura 2000

OBXECTO DO SEU DESENROLO:

Prohibense as Industrias definidas como

O obxecto do desenvolvemento deste solo é o de lev&

Insalubres e

Perigosas

\

.>.., , .

dun Parque Empresarial.

correspondentes ó Decreto 241411961 de 30 de Novembro de 1961.

TIPOLOX/A DE EDIFICACIÓN:
Establecese unha tipoloxia de edificación industri
cabida todo tipo de naves de almacenamento, insta
e todas aquelas ligadas á actividade industrial.
EDIFICABILIDADE:
Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral
ALTURA MÁXIMA:
Establecese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos
industriais requiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.
CARACTER~STICASESPECIFICAS:
Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os vertidos á
rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non
deteriorar o proceso xeral de depuración do polígono.
CONDICIÓNS XERAIS:
Documento cmrixido en base á Orde dp 26 de Xanpiro

dp 2011 da

Establécese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas
condicións establecidas no Apartado 2.3.7.
0 s Espacios Libres do sector disporanse nas zonas lindeiras con Núcleos
residenciais existentes ou Espacios incluidos na Rede Natura 2000
Prohibense as Industrias definidas como

Insalubres e

Perigosas

correspondentes ó Decreto 241411961 de 30 de Novembro de 1961

PLANXERALDE ORDE~VACI~X
MUNICIPAL DETUI-NORAIiiS URBAN~STICAS
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Prohibense as

SOLO URBANIZABLE No 3

Industrias definidas como

Insalubres e

Perigosas

correspondentes ó Decreto 241411961 de 30 de Novembro de 1961
LOCALIZACIÓN:

Ribadelouro
PROTECClÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO - CAMIÑO PORTUGUÉS:

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

Manteranse as características tradicionais do Camiño e os seus elementos

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese un único sector

anexos.

de planeamento que abarca la totalidade da súa superficie.

Non se empregará como apoio de novas edificabilidades nin de novos servizos.
Protexeranse, seguindo o establecido na lei 912002, elementos naturais deste

OBXECTO DO SEU DESENROLO:

territorio como os regos.

O obxecto do desenvolvemento deste solo é o de levar a cabo a construcción

As zonas verdes e espazos libres do ámbito yv$itv$~@a1caron:d6i C ' i f i q e

dun Parque Empresarial.

rexeitarase a utilización do Camiño como vía d&ikhfikoiirnpe~&jo'a
._. .! s . I apert~i-a?d@nl:-!:,,
,
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TIPOLOX~ADE EDIFICACIÓN:
Establecese unha tipoloxia de edificación industrial. En consecuencia terán

SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:

cabida todo tipo de naves de almacenamento, instalacións comerciais, oficinas

Adscribese a este sector o Sistema Xeral

e todas aquelas ligadas á actividade industrial.

Adscribese a este sector o Sistema Xeral de

EDIFICABILIDADE:
Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral
ALTURA MAXIMA:

Establecese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos
industriais requiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.
cARAcTER~sTICAS ESPECIFICAS:
Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os vertidos á
rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non
deteriorar o proceso xeral de depuración do polígono.
cONDICIÓNS XERAIS:
Establécese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas
condicións establecidas no Apartado 2.3.7.
Os Espacios Libres do sector disporanse nas zonas lindeiras con Núcleos
residenciais existentes ou Espacios incluidos na Rede Natura 2000
Establecerá a súa Conexión coa Via Principal na parte este cara a estrada
PO-8306

PLAN XERAL DE 0RDENAClÓX hlUNlClPAL DE TU1 - NORMAS UHIJAN~STICAS
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SOLO URBANIZABLE No4

SOLO URBANIZABLE No 5

LOCALIZACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

A Gándara

A Gándara

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese un único sector

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese un único sector

de planeamento que abarca la totalidade da súa superficie.

de planeamento que abarca la totalidade da súa superficie.

OBXECTO DO SEU DESENROLO:

OBXECTO DO SEU DESENROLO:

O obxecto do desenvolvemento deste solo é o de levar a cabo a construcción

TlPOLOXíA DE EDIFICACIÓN:

a construcción
O obxecto do desenvolvemento deste solo é o de levar a cabo
'. ,1 . ? ,,. .: - .í,.. -. ( : ; .',! ..-.
.
, ,.,d,#'..,,
dun Parque Comercial e Terciario.
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TIPOLOX~ADE EDIFICACIÓN:
(!:!,.,
2 4. r;;~, nRil

Establecese unha tipoloxía de edificación comercial e de usos terciarios. En

Establecese unha tipoloxía de edificación comercial ,e deusds tercihtlob. &Yi

5

dun Parque Comercial e Terciario.
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consecuencia terán cabida todo tipo de edificios e instalacións comerciais,

consecuencia terán cabida todo tipo de edificios

oficinas e todas aquelas ligadas ás actividades comerciais e de usos terciarios.

oficinas e todas aquelas ligadas ás actividades comer<riais$ld,e usos te~ciqriós.
.
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EDIFICABILIDADE:

EDIFICABILIDADE:

Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral

Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral.

ALTURA

MAXIMA:

-.,3

ALTURA MÁXIMA:

Establecese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos

Establecese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos

industriais requiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.

industriais requiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.

cARAcTER~STICAS ESPECIFICAS:

CARACTER~STICASESPECIFICAS:

Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os vertidos á

Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os vertidos á

rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non

rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non

deteriorar o proceso xeral de depuración do poligono.

deteriorar o proceso xeral de depuración do polígono.

CONDICIÓNS XERAIS:

CONDICI~NSXERAIS:

m

Establécese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas
condicións establecidas no Apartado 2.3.7.

Documento eorrlxldo #n bit0 6 Oidc de 2U dc Xan~lrod@2011 da

Establécese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas
isporanse nas zonas lindeiras con Núcleos

0 s Espacios Libres do sector disporanse nas zonas lindeiras con Núcleo
residenciais existentes ou Espacios incluídos na Rede Natura 2000.

residenciais existentes.

SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
Adscríbese a parte proporcional da superficie do Sistema Xeral EL-65.
Adscríbese a parte proporcional da superficie do Sistema Xeral RV-6 e o RV-7.
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superficie do Sistema Xeral EL-65.
Adscríbese a parte proporcional da superficie do Sistema Xeral RV-6 e o RV-7.
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SOLO URBANIZABLE No 6

SOLO URBANIZABLE No7

LOCALIZACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

A Gándara

A Gándara

CONDICI~NSDE DESENVOLVEMENTO:

CONDICI~NSDE DESENROLO:

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese un único sector

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese a posibilidade de

de planeamento que abarca la totalidade da súa superficie.

establecer varios sectores que deberán cumprir as seguintes condicións:
o Superficie mínima: 25.000 m2

OBXECTO DO SEU DESENROLO:

o

Perímetro en contacto con outro tipo de solo: 40 %

O obxecto do desenvolvemento deste solo é o de levar a cabo a construcción
dun Parque Comercial e Empresarial.

OBXECTO DO SEU DENSEROLO:
O obxecto do desenrolo deste solo é o de levar

TIPOLOXIA
DE EDIFICACIÓN:

Parque Comercial e Empresarial.

Establecese unha tipoloxia de edificación industrial. En consecuencia terán
cabida todo tipo de naves de almacenamento, instalacións comerciais, oficinas

TIPOLOXIA DE EDIFICACIÓN:

e todas aquelas ligadas á actividade industrial.

Establecese unha tipoloxía de edificación com
consecuencia terán cabida todo tipo de naves de a

EDIFICABILIDADE:

comerciais, oficinas e todas aquelas ligadas á actividade industrial.

Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral.
EDIFICABILIDADE:
ALTURA MAXIMA:

Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral

Establecese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos
industriais requiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.

ALTURA M ~ I M A :
Establécese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos

CARACTER~STICASESPECIFICAS:

industriais requiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.

Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os vertidos á

CARACTER~STICASESPECIFICAS:

rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non

Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os vertidos á

deteriorar o proceso xeral de depuración do polígono.

rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non
deteriorar o proceso xeral de depuración do poligono.

CONDICIÓNS XERAIS:
m

CONDICIÓNS XERAS:

Establécese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas

m

condicións establecidas no apartado 2.3.7.
OS Espacios Libres do sector disporanse nas zonas lindeiras con Núcleos Documpnto corrlxldo
residenciais existentes.

has? Orde de 26

XanPiro de 2011 da

Establecese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas
condicións establecidas no Apartado 2.3.7.
0 s Espacios Libres do sector disporanse nas zonas lindeiras con núcleos

esidenciais existentes.

SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:

SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:

Adscribese a parte proporcional da superficie do Sistema Xeral EL-65.

Adscríbese a este sector o Sistema Xeral RV-9.

Adscribese a este sector o Sistema Xeral RV-8.
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SOLO URBANIZABLE No8

SOLO URBANIZABLE No 9

LOCALIZACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

A Gándara

Os Rosales

cONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

CONDlClÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese a posibilidade de

A desenvolver segundo o Plan Parcial aprobado definitivamente e en curso de

establecer varios sectores que deberán cumprir as seguintes condicións:

execución

o Superficie mínima: 25.000 m2
o

Perímetro en contacto con outro tipo de solo: 40 %

OBXECTO DO SEU DESENROLO:
O obxecto do desenvolvemento deste solo é o de levar a cabo a construcción
dun Parque Comercial e Empresarial.
TIPOLOXíA DE EDIFICACIÓN:
Establecese unha tipoloxia de edificación industrial. En consecuencia terán
cabida todo tipo de naves de almacenamento, instalacións comerciais, oficinas
e todas aquelas ligadas á actividade industrial.
EDIFICABILIDADE:
Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral
ALTURA MÁXIMA:
Establecese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos
industriais requiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.
CARACTER~STICASESPECIFICAS:
Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os veriidos á
rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non
deteriorar o proceso xeral de depuración do poligono.
CONDICIÓNS XERAIS:
Establécese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas
condicións establecidas no Apartado 2.3.7.
0 s Espacios Libres do sector disporanse nas zonas lindeiras con Núcleos
residenciais existentes.
SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
Adscribese a este sector o Sistema Xeral EL-50.
Adscribese a este sector o Sistema Xeral RV-10 e o RV-11.
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SOLO URBANIZABLE No 10

do promotor do plan parcial ou da xunta de compensación que se constitúa.
Ese plan deberá ser informado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

LOCALIZACIÓN:

Pexegueira

antes da súa aprobación definitiva. Por último, a área definida nos planos da
ordenación como zona de Protección Integral en solo urbanizable deberá

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

destinarse a zona verde de uso público de protección arqueolóxica, polo que

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establécese a posibilidade de

nese espacio non é precisa a realización de sondaxes arqueolóxicas.

establecer varios sectores que deberán cumprir as seguintes condicións:
SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:

P

Superficie minima: 25.000 m2

Adscribese a este sector o Sistema Xeral EL-148.

i,

Perímetro en contacto con outro tipo de solo: 40%

Adscribese a este sector o Sistema Xeral RV-13.
Adscribese a este sector o Sistema Xeral de

TIPOLOX~ADE EDIFICACIÓN:
Establecese unha tipoloxia de edificacións de planta baixa, planta primeira e
aproveitamento baixo cuberia destinadas a vivenda unifamiliar.
ALTURA

MAXIMA : B+l

OUTROS USOS COMPATIBLES:
O Plan Parcial correspondente determinará as categorias e os grupos de cada
uno dos usos tolerados.
EDIFICABILIDADE:
Aproveitamento tipo área de reparto/sector: o indicado na táboa xeral.
DENSIDADE DE VIVENDAS:
A densidade de vivendas non poderá superar a cifra de 15 viv/Há. , sobre o
sector sen incluir o sistema xeral adscrito.
CONDICIÓN ESPECIAL:
Na fase de redacción do plan parcial deberá realizarse unha intervención
arqueolóxica avaliadora (mediante sondaxes) no ámbito de protección
arqueolóxica exterior (grado B) grafiado nos planos de ordenación do PXOM,
a efectos de delimitar as áreas de interese arqueolóxico.Como criterio xeral, o
ámbito que abarca os restos arqueolóxicos máis singulares, evidenciados por
aquela intervención, tratarán de englobarse en zonas verdes publicas (de
protección do

patrimonio arqueolóxico). 0 s custos das intervencións

arqueolóxicas, entendidos como carga para a propiedade, correrán por conta
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SOLO URBANIZABLE No11

SOLO URBANIZABLE No12

LoCALIZACIÓN:

LoCALIZACIÓN:

Ricamonde

Randufe

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establécese a posibilidade de

A Desenrolar segundo o Plan Parcial aprobado definitivamente e no curso de

establecer varios sectores que deberán cumprir as seguintes condicions:

execución

P

Superficie mínima: 25.000 m2

P

Perímetro en contacto con outro tipo de solo: 40%

TIPOLOX~A DE EDIFICACIÓN:
Establecese unha tipoloxia de edificacións de planta baixa, planta primeira e
aproveitamento baixo cuberta destinadas a Vivenda Unifamiliar.
ALTURA MAXlMA : B+1
OUTROS USOS COMPATIBLES:
O Plan Parcial correspondente determinará as categorías e os grupos de cada
un dos usos tolerados.
EDIFICABILIDADE:
Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral.
DENSIDADE DE VIVENDAS:
A densidade de vivendas non poderá superar a cifra de 15 viv1Há. , sobre o
sector sen incluir os Sistemas Xerais Adscritos.
SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
Adscribese a este sector o Sistema Xeral EL-140 e o EL-1406.
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SOLO URBANIZABLE No13

SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
Adscribese a este sector o Sistema Xeral EL-140D e o EL-140E.
Adscribese a este sector o Sistema Xeral RV-23.

CONDICIÓNS DO DESENROLO:
Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese un único sector
de planeamento que abarca a totalidade da súa superficie.
OBXECTO DO SEU DESENROLO:
O obxecto do desenrolo deste solo é o de levar a cabo a construcción dun
Parque Empresarial.

j

TIPOLOX~ADE EDIFICACI~N:
Establecese unha tipoloxia de edificación industrial. En consecuencia terán
cabida todo tipo de naves de almacenamento, instalacións comerciais, oficinas
e todas aquelas ligadas á actividade industrial.
EDIFICABILIDADE:
Aproveitamento tipo área de reparto/sector: o indicado na táboa xeral.
ALTURA MÁXIMA:
Establecese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos
industriais requiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.
CARACTER~STICASESPECIFICAS:

Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os vertidos á
rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non
deteriorarse o proceso xeral de depuración do poligono.
CONDICIÓNS XERAIS:
m

Establécese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas
condicións establecidas no Apartado 2.3.7.
0 s Espacios Libres do sector disporanse nas zonas lindeiras con Núcleos
residenciais existentes.
Prohibense as Industrias definidas como

Insalubres e

Perigosas

correspondentes ó Decreto 241411961 de 30 de Novembro de 1961.
)

SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:

SOLO URBANIZABLE No14

Adscribese a este sector o Sistema Xeral EL-140H e o EL-1976.
LocALIZACIÓN:

Adscríbese a este sector o Sistema Xeral RV-24.

Areas

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:
Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establecese un único sector
de planeamento que abarca la totalidade da súa superficie.
OBXECTO DO SEU DESENROLO:
O obxecto do desenvolvemento deste solo é o de levar a cabo a construcción
dun Parque Comercial. Hoteleiro e Terciario.
I

t::, ( t . 5 ~

TIPoLOX~A DE EDIFICACIÓN:

,
2 :; .,. :,:,
..,. ?3:1
,

.,

L.; i

5

l

Establecese unha tipoloxia de edificación comercial hoteleira e de usos
terciarios. En consecuencia terán cabida todo tipo de edificios e instalacións
comerciais, hoteleiras. oficinas e ,,todas

aquelas ligadas ás actividades

comerciais e de usos terciarios.
EDIFICABILIDADE:
Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral
ALTURA

MAXIMA:

Establecese unha altura máxima de 11 metros. No caso en que os procesos
industriais requiran unha maior altura deberase xustificar adecuadamente.
CARACTERiSTlCAS ESPECIFICAS:
Cada unha das industrias que se instalen deberá garantir que os vertidos á
rede xeral de saneamento terán un tratamento previo a efectos de non
deteriorar o proceso xeral de depuración do polígono.
CONDICIÓNS XERAIS:
Establécese o Sistema de Compensación para o seu desenrolo nas
condicións establecidas no Apartado 2.3.7.
m

Oocum~ntOcorrixido Pn base d Orde de 26 l e Xanpiro de 2011 da
rrio P Infrde~ttucturd$obre
aprahaciiin i!eliailiv~ilo Pi

Os Espacios Libres do sector disporanse nas zonas lindeiras con Núcleos
residenciais existentes.
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SOLO URBANIZABLE No 16
SOLO URBANIZABLE No 15
LoCALIZACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

Zona Maristas- Seixal

Zona Maristas- Seixal
CONDICI~NSDE DESENVOLVEMENTO:

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establécese a posibilidade de

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establécese a posibilidade de

establecer varios sectores que deberán cumprir as seguintes wndicións:

establecer varios sectores que deberán cumprir as seguintes condicións:

D
D

Superficie mínima: 25.000 m2

P

Superficie mínima: 25.000 m2

P

Perímetro en contacto con outro t i

Perímetro en contacto con outro tipo de solo: 40%
TlPOLOXiA DE EDIFICACIÓN:

TIPoLoX~A DE EDIFICACIÓN:

Establecese unha tipoloxia de edificació

,
.
,
,
,
,
j aproveitamento baixo cuberla destinadas a ViyerJCla
~nifaniiliar.
.~>
A": > ,,l;;,f..~).
\

Establecese unha tipoloxía de edificacións de planta baixa, planta primeira e
aproveitamento baixo cuberta destinadas a Vivenda Unifamiliar.

".Y

ALTURA

MAXIMA :

p,,"a

-'-.-.3

B+1

ALTURA MbXIMA : B + l
OUTROS USOS COMPATIBLES:
OUTROS USOS COMPATIBLES:

O Plan Parcial wrrespondente determinará as categorias e os grupos de cada

O Plan Parcial correspondente determinará as categorías e os grupos de cada

un dos usos tolerados.

un dos usos tolerados.
EDIFICABILIDADE:
EDIFICABILIDADE:

Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral.

Aproveitamento tipo área de reparlo/sector: o indicado na táboa xeral.
DENSIDADE DE VIVENDAS:
DENSIDADE DE VIVENDAS:

A densidade de vivendas non poderá superar a cifra de 15 viv/Há. , sobre o

A densidade de vivendas non poderá superar a cifra de 15 vivlHá. , sobre o

sector sen incluír os Sistemas Xerais Adscritos.

sector sen incluír os Sistemas Xerais Adscritos.
SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:

Adscríbese a este sector o Sistema Xeral RV-18 que está dentro do sector.

Adscríbese a este sector o Sistema Xeral RV-18 que está dentro do sector.

Adscríbese a este sector o Sistema Xeral RV-19.
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SOLO URBANIZABLE No 18
SOLO URBANIZABLE No 17
LOCALIZACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

Zona Maristas- Seixal

Zona Maristas- Seixal
CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO:

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establécese a posibilidade de

Para o desenrolo desta área de solo urbanizable establécese a posibilidade de

establecer varios sectores que deberán cumprir as seguintes condicións:

establecer varios sectores que deberán cumprir as seguintes condicións:

P

Superficie mínima: 25.000 m2

>

Perímetro en contacto con outro tipo de solo: 40%

P

Superficie minima: 25.000 m2

P

Perímetro en contacto con outro tipo de

TIPOLOX~ADE EDIFICACIÓN:

TlpOLOXíA DE EDIFICACIÓN:

Establecese unha tipoloxía de edificacións de

Establecese unha tipoloxía de edificacións de planta baixa, planta primeira e

aproveitamento baixo cuberta destinadas a Vive,

aproveitamento baixo cuberta destinadas a Vivenda Unifamiliar.
\\

ALTURA MÁXIMA : B+1
ALTURA MÁXIMA : B + l
OUTROS USOS COMPATIBLES:
OUTROS USOS COMPATIBLES:

O Plan Parcial correspondente determinará as categorias e os grupos de cada

O Plan Parcial correspondente determinará as categorias e os grupos de cada

un dos usos tolerados.

un dos usos tolerados.
EDIFICABILIDADE:
EDIFICABILIDADE:

Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral.

Aproveitamento tipo área de repartolsector: o indicado na táboa xeral.
DENSIDADE DE VIVENDAS:
DENSIDADE DE VIVENDAS:

A densidade de vivendas non poderá superar a cifra de 15 viv/Há. , sobre o

A densidade de vivendas non poderá superar a cifra de 15 viv1Há. , sobre o

sector sen incluir os Sistemas Xerais Adscritos

sector sen incluir os Sistemas Xerais Adscritos.
SISTEMAS XERAIS ADSCRITOS:
Adscríbese a este sector o Sistema Xeral RV-18 que está dentro do sector.
Adscríbese a este sector o Sistema Xeral RV-20.

Documenlo corrixido en base d Orde d~ 26 de Xansiro de 2011 da
Consellerla de Modio Asibieote, Terfilaric P Iiifra~slriicturasobre
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4.2.10.2. Solo Urbanizable Non Delimitado

RÉXIME APLICABLE:
Para proceder ó desenvolvemento deste tipo de solo deberanse cumprir as
seguintes premisas:

O réxime urbanístico aplicable a estas actuacións será o correspondente ó solo
urbanizable.

>

Que sexa viable o seu desenrolo, tanto dende o punto de vista
económico como dende o punto de vista técnico, tendo en conta os
elementos e redes exteriores de infraestructuras sobre os que se apoie

F

a actuación, debendo garantirse debidamente o enlace coas redes

As dotacións mínimas serán as establecidas no artigo 47 da Lei de Ordenación

viarias e de servicios do municipio.

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galici

Que a proposta de delimitación do ámbito a desenrolar sexa coherente

PRAZO DE EXECUCIÓN

coa estratexia xeral do Plan Xeral e ca estructura xeral do municipio.

/

' ,

A execución deste tipo de solo queda con
EDlFlCABlLlDADE E DENSIDADE DE VIVENDAS:

urbanizable delimitado do presente Plan Xeral,

.

poderán poñer en marcha plans de sectorización cando se ha!&dflesenc91ae a
CL.

,

De acordo co artigo 46 da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio

lo menos o 75% da totalidade do solo urbanizable delimitado, en cada UnKa

Rural de Galicia, no solo urbanizable non delimitado de uso residencial, hoteleiro

das súas variantes: residencial. comercial ou industrial.

ou terciario, a superficie edificable total en cada sector non poderá sobrepasar os
0.30 metros cadrados edificables por cada metro de solo.

ACCESOS DENDEESTRADASAUTONÓMICASEN SOLOSPRÓXIMOSAS
MESMAS

Tendo en conta as características do territorio dentro do municipio onde se
prevé o desenrolo neste tipo de solo, establecese unha única zona para todos,

Para o desenrolo destes solos tan solo se permitirá un acceso único coa

coas seguintes características:

estrada autonómica que ademais verificará o cumprimento da normativa
vixente en cuestión de enlaces, en función do tipo de estrada e da intensidade

Zona Única:

do tráfico.

Solo urbanizable non delimitado:
Tipoloxía edificatona:

ELEMENTOS DO PATRIMONIO

Vivenda unifamiliar.
0 s plans de sectorización que desenvolvan este tipo de solos conterán as

Outros usos compatibles a determinar polo plan parcial

determinacións necesarias para integrar os xacementos arqueolóxicos
existentes no seu ámbito. As áreas de cautela cualificarase como sistema xeral

Edificabilidade máxima: 0.30 m2Im2

de zonas verdes. Na fase de redacción dos plans de sectorización,
Altura máxima: 2 plantas (B+1)

contemplarase a realización de intervencións arqueolóxicas previas que
valoren a presencia de restos arqueolóxicos no ámbito afectado.

Superficie mínima de desenrolo: 20.000 m2
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4.3.

NORMAS DE PROTECCIÓN

En solo Urbano:

4.3.1.

O limite costeiro do solo urbano está regulado por diversas ordenanzas, nas

Protección de Costas

cales indicase que as edificacións deberán axustarse ás aliñacións sinaladas
4.3.1.1.

Ámbito de Aplicación

nos planos.
No presente Plan Xeral non se contempla ningunha edificación a distancia

De acordo co disposto no Capítulo II Titulo II da vixente Lei de Costas, as

inferior de 20 metros da ribeira do mar.

sewidumes de protección, tránsito e influencia corresponden a unhas franxas
,

de terreo de 100, 6 e 500 metros respectivamente, medidas terra a dentro
dende o limite interior da ribeira do mar.

4.3.1.3.

Servidume de Tránsito
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A sewidume de tránsito establecese sobre unha ffa~.xa;de-6 metroc~.pedida,
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De acordo co previsto na Disposición Transitoria 38-3 da Lei de Costas, nos

As ~ i h i t a k l ó.. f. l, c ~ aaf i
terra a dentro a partir do límite interior da ribeirqd&;.da.ínar:
., ..

terreos clasificados como urbanos á entrada en vigor da Lei de Costas, a

mesma se fixan no artigo 27 da Lei de Costas.¡:

sewidume de protección terá unha anchura de 20 metros medidos dende o
limite interior da ribeira do mar.

4.3.1.4.

Servidume de Acceso o Mar
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4.3.1.2.

Servidume de Protección

O presente Plan Xeral, en cumprimento do disposto no Artigo 28 da Lei de
Costas, dispón nas zonas urbanas accesos ó mar separados como máximo

A sewidume de protección establecida pola Lei de costas é independente de

500 metros para circulación rodada e 200 para peóns. En canto ós solos

calquera outra protección que para ditas zonas implementase desde o presente

urbanizables, os preceptivos Plans Parciais ou de Sectorización que se

Plan Xeral. tales como as ecolóxicas ou paisaxisticas que imporán outra serie

redacten no desenrolo deste tipo de solo, deberán prever estes accesos, de

de limitacións ou medidas potenciadoras dos seus valores naturais.

acordo co disposto na citada Lei.

As limitacións que se establezan para esta zona recóllense nos artigos 23 e

4.3.1.5.

Zona de Influencia

seguintes da Lei de Costas, asi como na Disposición Transitoria 3a.
A zona de influencia de costas establecese nunha banda de 500 metros,
0 s usos permitidos na zona afectada pola servidume de protección deberán

medida terra a dentro a partir da ribeira do mar. Na mesma será de aplicación o

contar coa autorización do órgano competente da Comunidade Autónoma, tal

disposto no artigo 30 da Lei de Costas e concordantes do Regulamento que a

como establecen os arts. 48.1. e 49 do R.D. 1112192 polo que se modifica

desenrola.

parcialmente o Regulamento da Lei de Costas.

Dentro desta zona no se encontra ningún sector de solo urbanizable delimitado.
Finalmente, para as zonas de solo urbanizable non delimitado, comprendidas

En solo Rústico:

na zona de influencia de costas, fixanse uns aproveitamento moi inferiores Ó
aproveitamento medio do Plan Xeral.

Nas ordenanzas clasificanse como solo rústico de protección de costas os
terreos situados nesta clase de solo e se establecen as limitacións

)

correspondentes.

,,

1).

,.,a

4.3.1.6. Utilización do Dominio Marítimo-Terrestre

4.3.2. Protección do Patrimonio Cultural

A regulación da zona de dominio público marítimo-terrestre está contida no

Arnbito de Aplicación

Titulo III da vixente Lei de Costas.
a)
4.3.1.7. Redes de Saneamento

Comprende os bens e terreos afectados pola protección do
patrimonio

histórico-artístico,

arquitectónico,

arqueolóxico,

etnográfico e cultural.
Tódalas instalacións da rede de saneamento cumprirán o disposto no artigo
44.6 da Lei de Costas e concordantes do seu Regulamento.

b)

No presente documento inclúese unha relación deste patrimonio,
ós que se lles engadirán os que poidan ser incluidos no

4.3.1.8.

Obras ou instalacións construidas con anterioridade á entrega en

inventario que realizará o órgano competente ,da Consellería de

vigor da Lei de Costas.

Cultura da Xunta de Galicia.
,,

, ,,.

As obras ou instalacións construidas con anterioridade á entrada en vigor da
Lei de Costas e situadas en zona de dominio público ou de se~idurne,

4.3.2.1 BENS DE INTERESE CULTURAL!É:I.C.).

rexéranse polo establecido na Disposición Transitoria Cuarta da Lei de Costas.

0 s ben de interese cultural que se a
seguintes:

4.3.1.9. Deslinde do Dominio Público Marítimo-Terrestre
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O Conxunto Histórico da Cidade de Tui. d e c l a r ~ t l a ~ ~ . c ~ n & u ~ t o
''4-.o
histórico polo Decreto 228611997 de 19 de agosto.
-:l..,

De acordo co disposto no artigo 210.4 do Regulamento Xeral para o desenrolo

A Catedral da Noca Señora da Asunción, declara Monumento polo

e execución da Lei de Costas. nos planos de ordenación do presente Plan

Decreto de 0310611931.

Xeral de Ordenación representase a liña de deslinde do dominio público

A lgrexa de San Domingos de Tui. declarada Monumento polo

marítimo-terrestre e o límite da ribeira do mar nos casos en que non sexa

Decreto de 3/06/1931

coincidentes coa anterior.

Antecedentes e Normativa Xeral.

DocumPnto conixido
pn

arde de 26 de xaneira
dp 2011 da O núcleo histórico de Tui e o barrio de San Bartolomé ou Bartolomeu,
krritorio p Iillra!structurasobre quedaron declarados conxuntamente, no Decreto 2286167, do 19 de
Ce Ordeiiacibn iniliiCiPal da
d e ~ t iG
i or~drabiOnLocal nd Agosto , coma Conxunto Histórico-Artístico da cidade de Tui.

Posteriormente. dilo conxunto pasou a ter a consideración e a
denominarse Ben de Interese Cultural (B.I.C), a título xenérico, por
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disposición expresa da Lei 1611985, do 25 de xuño, do Patrimonio

de remocións de terra, demolicións ou obras de calquera índole, porase en

Histórico Español. na disposición adicional primeira.

coñecemento do órgano competente da Consellería de Cultura e do Concello,
procedéndose á suspensión cautelar dos traballos segundo o disposto no

Ámbito e Áreas de Protección

artigo 59.4 da Lei 8/1995, do 30 de Outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.
A Consellería de Cultura informará con caracter vinculante sobre a viabilidade

O ámbito de aplicación do B.1.C correspondese con dúas áreas

das obras, a posible proposta municipal sobre a conservación dos restos, ou

definidas en planimetría, que se corresponden, a súa vez, coa

sobre as condicións de conservación dos restos arqueolóxicos que terá que

declaración de Conxunto Histórico-Artístico do ano 1967. que di o

reuni-lo proxecto de execución.

seguinte:
O actual catalogo conten tódolos bens de caracter arqueolóxico a
protexer, incluíndo entre outros datos identificativos,, q 5úa localización,
o

"A zona histórica-artística, que se conservara en todo o seu

estado de conservación, normativa

caracter e ambiente"

aplicar, así como documentación fotográfica.

.

quedan referenciados no seu correspondente plaiio

/i' '

"A zona de respecto, a fin de protexe-la paisaxe exterior da

O

,

i

cidade"
4.3.2.3.

PROTECCIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

Catálogo

Os niveis ou grados e áreas de protección dos elementos incluídos no
catálogo defínense tendo en conta a adscrición cultural e tipolóxica, a

Crease o catalogo de espacios suxeitos á protección do patrimonio

topografía, o entorno, o estado de conservación e o impacto visual. 0 s

arqueolóxico, incluindo tanto os xacementos inventariados como os seus

grados e áreas de protección definidos para cada un dos xacementos serven

entornos.

de base para establece-las ordenanzas específicas de Protección do
Patrimonio Arqueolóxico.

Estes bens definironse, e delimitaronse os seus niveis e áreas de protección de
forma pormenorizada, adaptándose a cada caso concreto. O número de

0 s grados e áreas de protección definidos para os elementos que integran no

catálogo é coincidente co código correspondente da Dirección Xeral de

catálogo, poderán sufrir modificacións como consecuencias dos resultados das

Patrimonio da Xunta de Galicia.

intervencións arqueolóxicas que se desenrolen neles, ou ben, pola localización
de obxectos e materiais arqueolóxicos en procesos de remoción de terras,

O catálogo recollido nestas ordenanzas permanecerá sempre aberto á

teñan o caracter que teñan.

incorporación de novos bens arqueolóxicos que sexan descubertos por
azar, ou como resultado de traballos de investigación.

O descubrimento casual de obxectos e restos materiais que se presuma que

Todos aqueles usos ou construccións que pretendan realizarse dentro das

poidan posuír, ou posúan, os valores que son propios do patrimonio cultural

áreas de protección e cautela. establecidas nestas normas, deberán

galego. e fosen descubertos por azar ou como consecuencia de calquera tipo
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harmonizar coas características dos elementos patrimoniais, co seu entorno e

No caso de que as resolucións sexan favorables, a Dirección Xeral de

cos seus valores que traten de protexer.

Patrimonio Cultural autorizará o proxecto, e comunicaráselle ó Concello e
promotor. O Concello, concederá licencia para a execución dos traballos que
impliquen remoción de terras, de acordo cos condicionantes arqueolóxicos que
poida establecer a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. No caso de que fose

Tramitación

precisa unha intervención arqueolóxica, o arqueólogo deberá comunicar á
0 s actos suxeitos a licencia municipal e outras actividades que supoñan a

Conselleria de Cultura o inicio e final da intervención. aso como emiti-lo informe

remoción de terras, e que poidan efectúa.10 substrato arqueolóxico, deberán

valorativo pertinente.

seguir a tramitación que se relaciona a continuación, sen menoscabo de outras
autorizacións necesarias, de acordo coa lexislación urbanística e sectorial

Dúas copias de dito informe arqueolóxico, cos resultados obtidos. serán

vixente.

remitidos polo Concello ó
quen resolverá, con caracter

Todo tipo de planeamento de desenrolo, actuacións en xeral (obras de

obras, e si fose necesario,

escavación, movemento de terras ou demolición), proxectos de obra que se

conservación dos restos, os condicionantes

pretendan levar a cabo nas zonas de protección establecidas nas presentes

arqueolóxicos que deban figuran na licencia

ordenanzas, deberán ser remitidas ó organismo competente da Conselleria de

ampliar ou non a intervención

Cultura. Ditas solicitudes deberán ir acompañadas de informe urbanístico sobre

No caso de que a resolución sexa

a viabilidade das solicitudes, así como das condicións das mesmas, e un

desde o punto de vista arqueolóxico e seguindo o trámite pertinente, a licencia

proxecto de actuación arqueolóxica ( a executar previamente ou durante a

municipal definitiva.

execución das obras), si fose preciso, a criterio da D.X. de. Patrimonio Cultural,
tendo en conta cada caso en concreto. Poderá realizarse unha consulta previa

No caso de ser necesaria unha ampliación da actuación arqueolóxica, será

a este respecto, ou esperar o pronunciamento da citada D.X á vista do proxecto

preciso solicitar a mesma á Dirección Xeral de Patrimonio, fixándose

de obra. 0 s proxecto de actuación arqueolóxica (Lei 8/1995, do 30 de Outubro,

establecido na lexislación vixente en materia de arqueoloxía.

do Patrimonio Cultural de Galicia, Decreto 199/1997, do 10 de Xullo, polo que
se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia), e o

Naqueles casos en que novos elementos arqueolóxicos teñan que ser incluidos

establecido nas presentes ordenanzas. Estas intervencións deberán garantir a

no Catálogo. ou ben, os niveis e áreas de protección sufran algunha

correcta documentación dos restos arqueolóxicos existentes. A intervención

modificación, elaborarase, por técnico arqueólogo debidamente autorizado, a

arqueolóxica correrá a cargo do promotor.

correspondente ficha individualizada de protección. delimitarase o seu ámbito
de protección na cartografía de planeamento, e se fose necesario, redactarase

0 s órganos competentes da Conselleria de Cultura resolverán, con caracter

unha ordenanza de protección especifica.

preceptivo e vinculante, sobre a viabilidade das solicitudes, e a aprobación ou
denegación do acto suxeito a licencia.
No caso de que as resolucións sexan favorables, a Dirección Xeral de

reas de Protección

Patrimonio Cultural autorizará o proxecto, sobre a viabilidade das solicitudes, e
a aprobación ou denegación do acto suxeito a licencia.
establécense dúas áreas:
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a)

a súa conservación, protección.

Área de Proteccidn Arqueolóxica, que afecta ó elemento ou vestixio

Usos: Permitiranse actuación encamifiadas

mais exterior do ben que se protexe. Cando varios elementos se

consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano

articulan nun conxunto, a área de influencia trazarase a partir dos

competente da Consellería de Cultura. Comunicación Social e Turismo.

elementos mais exteriores dun conxunto e abarcando a totalidade de
Permitiranse os usos tradicionais agropecuarios, sempre que non alteren o

aquel.

substrato arqueolóxico nin precisen a modernización da explotación con novas
O seu límite ven definido polos terreos comprendidos dentro do

instalacións.

l ,>

perímetro máis exterior do ben. Nalgún caso puntual, debido ás
características do propio xacemento, ou ben pola densa vexetación. non

Non se poderán realizar tendidos e instalacións

é posible delimitar con precisión a súa extensión concreta.

(electricidade, saneamento. augas, etc.) escavacións

', .

e
de terra en xeral, así como tampouco a plantación qó arranque de arbbtks;($i,$
',

0 s elementos arqueolóxicos da cal a tipoloxia correspondese cun

' , * I , ~.

'

tala dos mesmos), os cultivos que requiran ~ a b o r e ~ ~ ef Thpeou%<i
u n ~
,, . . ,,

túmulo ou mámoa, en razón de posibles estructuras perimetrais, verán

pozos e minas.

I

" ,--,(V

bv

/

J
:.,

>'u',a:
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incrementada a súa área de protección en 12 metros radiais. Así, por
exemplo. un túmulo de 16 metros de diámetro medio, aparecerá

Non se permiten construcción de nova planta

grafiado nos planos de ordenación con 40 metros de diámetro.
Condicións Especiais de Uso: Para as edificacións ubicadas nas áreas de
b)

Área de cautela o u respecto arqueolóxico, que é o área definida

protección integral, poderanse permitir de maneira puntual, obras de mellora en

segundo criterios arqueolóxicos, ben sexa por formar parte do entorno

canto ás infraestructuras, ó servicio das construccións (abastecemento de

dun xacemento, pola presencia de referencias, topónimos, achados ou

augas, saneamento de augas residuais, redes de alumeado, etc.) e obras de

outras valoración e interpretación ben xustificadas e documentadas

acondicionamento das mesmas, sempre e cando sexan viables segundo a

sobre a existencia de xacementos non evidenciados fisicamente en

normativa urbanística municipal. Estas obras levaranse a cabo cos medios

superficie.

técnicos adecuados en cada caso, de cara a non afectar gravemente o
xacemento arqueolóxico. Precisarase informe previo do órgano competente en

Grados de Protección

materia de Patrimonio Cultural.

Establécense, para cada un dos elementos arqueolóxicos catalogados, os

Tramitación: A indicada anteriormente.

seguintes grados de protección.
Será necesario levar a cabo unha intervención arqueolóxica previa ou
GRADO DE PROTECCION A: PROTECCI~NINTEGRAL DOS ELEMENTOS

simultánea ás obras, na superficie afectada polo proxecto, segundo estime

ARQUEOLÓXICOS DE CARACTER VISIBLE

oportuno a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Ámbito: Aplicarase a área de protección arqueolóxica dos xacementos dos
cales o perímetro exterior presenta unha definición apreciable sobre o terreo,
ben sexa polo seu caracter monumental ou por haber deixado unha imprenta
topográfica clara.
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GRADO DE PROTECCIÓN B:

PROTECCIÓN AMBIENTAL DOS BENS

fotográfica.

No

apartado

planimétrico quedan

referenciados no

seu

ARQUEOL~XICOS

correspondente plano de situación.

Ámbito: Aplicarase. con caracter xeral, ás Áreas de Cautela ou Respecto dos

Cando o obxecto protexido sexa un edificio e no catálogo figure exclusivamente

elementos arqueolóxicos. Tamén aplicarase a área de protección arqueolóxica

como tal, entenderase que a protección estendese á totalidade da parcela onde

dos xacementos que non se poidan definir claramente o seu limite exterior.

se sitúe, quedando excluida calquera posibilidade de segregación de novas
parcelas. No caso de edificios situados no medio rural con parcelas de gran

Permitiranse tódolos usos contemplados na ordenanza urbanistica

extensión, esta condicións entenderase referida a unha área definida por unha

correspondente. previo informe do órgano competente en materia de

liña homotética trazada a 50 metros de distancia dos muros exteriores da

Patrimonio Cultural.

edificación ou grupo de edificacións que integran o conxunto protexido.

Tramitación: A criterio da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural poderia ser

A Disposición

necesario realizar unha intervención arqueolóxica na parcela ou área onde se

histórico español

proxecte efectuar unha obra. Poderia realizarse unha consulta previa a este

que se refire os

respecto, ou ben esperar ó pronunciamento da citada Dirección Xeral á vista do

protección de castelos, 57111963 sobre

proxecto de obra.

pedras heráldicas, rolos de xustiza.

Usos:

interese histórico artistico e
do estado dos hórreos ou
Asturias e Galicia, polo

4.3.2.4. PROTECCIÓN DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Protección dos bens de interese cultural da Lei de Patrimonio Cultural de
Catálogo

Galicia.

Crease o Catálogo que estará formado por todos aqueles bens de interese

Grados e Áreas de Protección

artístico, histórico, arquitectónico, etnográfico, etc., e conxuntos urbanos.
lugares etnográficos. xardíns. etc., que teñan valor artistico ou antropolóxico.

Os niveis ou grados de protección defínense establecendo unha

Por ampliación da Disposición Adicional Segunda da Lei 8/95 do 30 de outubro

dicotomía, en base ó caracter civil ou relixioso da edificación; e as áreas

do patrimonio cultural de Galicia, os elementos incluídos no catálogo municipal

de protección, destes elementos incluídos n o catalogo, defínense tendo

pasarán a formar parte do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia.

en conta a adscrición cultural e tipolóxica, a tipografía, o entorno, o

O Calálogo recollido neslas ordenanzas permanecerá sempre aberlo á

estado de conservación e o impacto visual.

incorporación de novos bens arquitectónicos susceptibles de interese

protección definidos para cada un dos bens arquitectónicos serven de base

patrimonial.

0 s grados e áreas de

da para establece-las ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio

Estes bens definiranse e delimitaranse os seus niveis e áreas de protección d
forma pormenorizada, adaptándose a cada caso concreto.
O actual catálogo contén tódolos bens deste tipo a protexer, incluindo nest

outros datos identificativos, a súa localización, estado de conservación.

Todos aqueles usos ou construcción que pretendan realizarse dentro das áreas

normativa urbanística e grado de protección a aplicar, así como documentación

de protección establecidas nestas ordenanzas, deberán harmonizar coas
caracteristicas dos elementos patrimoniais, co seu entorno e cos valores que
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traten de protexer. En aplicación do artigo 54 da Lei de Patrimonio Cultural de

lnmobles Suxeitos a Protección Non Integral. Con caracter xeral

Galicia, tódolos actos suxeitos a licencia ós que se refire o artigo 194 da Lei de

autorizaranse obras

Ordenación Urbanistica e Protección do medio Rural de Galicia e que se

consolidación e rehabilitación dos conxuntos que engloban esta categoría.

de

restauración total

ou

parcial, conservación,

relacionan no arligo 10 do Regulamento de Disciplina Urbanistica de Galicia
que afecten a algúns bens incluidos no Catálogo ou ó seu entorno de

Cando nun edificio obxecto de protección non integral se pretendera unha

protección, precisará a autorización previa da Conselleria de Cultura.

reestructuración xeneralizada (conservación da envolvente externa; fachadas e

Conselleria de Cultura poderá suspender cautelarmente

cubertas, e vaciado interior), precisará a autorización expresa da Consellería

Asúmesmo. a

calquera obra ou intervención nun ben inmoble catalogado ou no seu entorno

de

de protección, para o cumprimento dos fins previstos na Lei de patrimonio

complementaria que se especifica no epígrafe correspondente a este apartado,

Cultural de Galicia.

e a memoria do proxecto que acompañe á solicitude xustificará suficientemente

Cultura.

O

concello

esixirá

a

presentación

da

documentación

que as obras que se proxectan non afecten ó caracter do edificio obxecto de
lnmobles suxeitos a protección integral. Can caracter xeral, autorizaranse
obras de restauración total ou parcial e de conservación.

protección nin ó de o seu entorno. Si o concello estima~eique$0 caracter non
i";,.,,
i - . .,
queda garantido poderá denega-la licencia. O w ~ c e l ¡ ~ ' ~..~, l 0j c, .;,,.
jen:
~ atodo!c+so
r k ' . .. 1
,, .
:>...
,,,.;'),,>'o.
,,,,
informe previo do organismo competente en materia d$'pktecciqn . ~ ~ ~ t o r l ~ ? .~ ~ , . , - , ,

Cando nun edificio catalogado, e obxecto de protección integral, e pretendese

artística.

"

;,

c;:,

{,:!

,.~
~

;>

efectuar algunha obra non clasificable como de conservación ou restauración, e

..

'

.,

.

'

,

~,

.; 1

si de consolidación ou rehabilitación, a necesidade e oportunidade de ditas

Explicitamente quedarán prohibidos os

obras haberá de xustificarse na memoria do proxecto que acompañe á

afecten á envolvente do edificio

solicitude de licencia. O concello poderá denegar dita licencia si considerase

ou aperlura de outros novos, e todos aqueles cambios

que é posible e conveniente un maior grado de protección e conservación. A

modifiquen a composición xeral.

2;

,

----'::d!,!!,;!~:,~,
,
,(¡,
','?.'.,i:i,

'. ',,.)j
,

:,.~

.i

,,.';y .~
'jp,)

I_

/

tal efecto, o concello poderá solicitar dictame pericia1 ou administrativo de
facultativos ou organismos competentes. En todo caso, precisarase a

Previse a posibilidade de eliminar elementos engadidos ou substituir solucións

autorización previa da Conselleria de Cultura.

constructivas ou materiais non orixinais, previo dictame da Comisión Territorial
do Patrimonio Cultural ou autorización expresa da Conselleria de Cultura.

Explicitamente quedan prohibidas as obras de reestructuración e derrubamento
parcial ou total. Igualmente as obras de rehabilitación, que supoñan un cambio
tipolóxico elou de uso.
Permitirase con caracter non preferente xunto

Tramitación
coa consolidación e

rehabilitación o cambio de uso.

lnmobles Suxeitos a Protección Integral. A solicitude de licencia de
restauración, e no seu caso, de consolidación ou rehabilitación, ademais dos
documentos esixidos nas ordenanzas municipais, deberá ser acompañada da

Previse a posibilidade de eliminar elementos engadidos ou substituír solucións

Documentación seguinte:

constructivas ou materiais non orixinais, previo dictame da Comisión Territorial

-

do Patrimonio Cultural ou autorización expresa da Consellería de Cultura.

Consellr

Descrición do marco referencia1 de orixe do edificio: propiedade que
ordenou a súa construcción, autores do proxecto e obra, uso orixinal ó
que se destinou e variacións de uso e propiedade, etc..
Evolución do edificio e do entorno inmediato que poidan xustificar as
solucións adoptadas.
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Levantamento a escala 11100 do edificio nunha situación actual
(plantes, alzados exteriores e interiores, seccións, etc.) e das
edificacións auxiliares e complementarias, así como as ampliacións de

O Concello solicitará con carácter previo á concesión de licencias de obras,

escala necesarias. de detalles característicos. Levantamento de parcela

nestes edificios e elementos, autorización do organismo competente en materia

onde se encrava, a escala non menor a 11500 indicando a situación

de protección histórico-artístico, segundo o disposto no artigo 54, da Lei do

relativa dos edificios principal e auxiliar e especificando os cultivos,

Patrimonio Cultural de Galicia.

manchas de arborado, xardineria, etc..
Descrición fotográfica do edificio e montaxe das solucións adoptadas

Tipos de Obra que afecten o Conxunto d o Edificio.

tanto das propias edificacións como da xardineria, etc..
Memoria xustificativa da oportunidade da obra a realizar. así como dos

Esta tipificación tamén será de aplicación nos elementos etnográficos.

efectos sobre os usos e usuarios actuais, e sobre os elementos obxecto
de protección.

Conservación: Son aquelas

Proxecto detallado das obras a realizar especificando con claridade as

propiedade en canto se refire

zonas e elementos afectados.

edificación. Non poden afectarás
pudendo ocasionar alteracións

De acordo ó disposto na Lei do Solo e nestas normas poderán redactarse

'

elementos estructurais ou de deseño do,nfesmo.
/_>

Plans Especiais para o mellor cumprimento destas determinacións.

:;
, ',
1, :,"'

J

-

'.$
i

!,, ,,"

/

Restauración: Son aquelas obras encaminadac..dunha-z,,,/
CP"

Urh.?5;:

en

.,A<,.4'. ,

A Administración competente en materia de protección de bens culturais e o

grado máximo nas que se pretende a reparacion dos'-elgfl?,$:s,

concello coordinarán as súas competencias respectivas de acordo ás

estructurais ou non, do edificio á vez que reproducen as súas

determinacións deste documento e sen prexuízo da ampliación do Catálogo. O

condicións orixinais sen aportación de elementos de novo deseño,

concello solicitará con caracter previo á concesión de licencias de obras,

incluso a restauración do mobiliario orixinal e da decoración ou dos

nestes edificios e elementos, informe do organismo competente en materia de

procedente a lo menos das últimas etapas de utilización. Cando

protección histórica-artística, segundo o disposto no artigo 54 da Lei do

implique a substitución inevitable dalgún elemento, a reposición será o

Patrimonio Cultural de Galicia.

máis fiel posible ás condicións orixinais.
Consolidación: Son aquelas obras encamiñadas á conservación e

lnmobles Suxeitos a Protección Non IntegraLNos conxuntos incluidos nesta

mantemento que impliquen substitución parcial ou total de algún

categoría,

elemento estructural con aportación de elementos novos con deseño ou

as

solicitudes

de

licencia

de

reestructuración,

incluirá

preceptivamente, ademais dos documentos exhibidos nas ordenanzas

natureza

municipais, a documentación detallada seguinte:

integramente a organización espacial. a tipoloxía estructural e a

material

diferente

ós

substituidos

pero

respectando

composición exterior da envolvente do edificio (fachadas e cubertas).
Descrición fotográfica pormenorizada do estado actual do edificio e dos

Documpnto corrixido ~n bar@
d

26 l e Xan~irode 2011 da

elementos máis caracteristicos.

Rehabilitación: Son aquelas obras encaminadas a mellorar e adecuar as
a'na

Alzado fotográfico do tramo de vía onde estea situado o edificio.

condicións de habitabilidade e que impliquen unha redistribución da

Proxecto detallado das obras a realizar especificando con claridade as

organización espacial conservando as caracteristicas estructurais e a

zonas e elementos afectados.

composición exterior da envolvente do edificio (fachadas e cubertas).
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-

Reestructuración: Son aquelas obras encamiñadas a unha renovación
incluso dos elementos estructurais que impliquen variacións do tipo de

Co fin de establecer unha regulación en canto á protección do Patrimonio

estructura, pudendo incluir a demolición dos elementos estructurais ou

construído, como xa se dixo establecese unha diferencia entre aquelas

en grado máximo o vaciado do edificio conservando as fachadas

edificacións de caracter civil e aquelas outras de caracter relixioso, dicotomía

existentes ó exterior, interior e patios e a liña e tipo de cuberta.

adscrita ós elementos físicos do ben. No seu entorno xerouse un terceiro grado
común ás dúas tipoloxias constructivas.

-

Adición de plantas: Son aquelas obras encamifiadas a aumenta-lo
camiño de plantas do edificio mantendo ou non a tipoloxia estructural.
Asimilables á reestructuración en canto a grado de conservación e
tolerancia. As condicións en que poden realizarse a adición
especifícanse no grado de protección correspondente. Soamente neste

Ámbito: Aplicarase ás áreas de protección arquitectónica de aqueles bens de

caso, a cuberta do edificio non se considerará protexida.

caracter integral, indicados no catálogo.

USOS:

í",
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Manterase a tipoioxia xerai do elemento e, con ,.paracter
x e. r a i ; ~ ~ o a m ~ ~ ~ . ; ~ : ~ ~ . ~
.,', .>
A

r

5

Áreas de Protección

.
.r ~ ,-'.,~..".,..
,' ',+

poderán acometer obras de restauración, total ou,parcial,

i :

,

L

...

,

%"

e de ccih$+-vaci9nl
~,

/

sendo preciso a autorización preceptiva e vinculante da ~{n'se¡l6c#;p~~~;tod~b
. , ,,

:I

li;

Dentro do ámbito de protección que afecta ós elementos arciuitectónicos.

,

os actos suxeitos a licencia ós que se refire o ariigo. ,:~194..dá
, Lei de,@(dJen8~~ury~:~~~:~,,
~

,,,,,>,',,;

establécense dúas áreas:

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia '&'&e sefii'elqQ!~,gana
no
,P.,e+3
artigo 10 do Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia.

a)

)

<-,,_

A área de protección arquitectónica, que afecta ó elemento ou
vestixio máis exterior do ben que se protexe. Cando varios elementos se

Cando nun edificio catalogado, e obxecto de protección integral, se pretendera

articulan nun conxunto, a área de influencia trazarase a partir dos

efectuar algunha obra non clasificable como de conservación ou restauración, e

elementos máis exteriores do conxunto e abarcando a totalidade de

si de consolidación ou rehabilitación. a necesidade e oportunidade de ditas

aquel.

obras haberá de xustificarse na memoria do proxecto que acompañe á
solicitude de licencia. O concello poderá denegar dita licencia si considerase

b)

A área de cautela ou respecto arquitectónica, que constitúe o

que é posible e conveniente un maior grado de protección e conservación. A tal

ámbito máis inmediato ó ben a protexer, en función das

efecto, o concello poderá solicitar dictame pericia1 ou administrativo de

importancia do ben e das características d o seu entorno.

facultativos ou organismos competentes, En todo caso. precisarase a
autorización preceptiva e vinculante da Consellería de Cultura.

Esta área é a grafiada nos planos de ordenación, en función da
importancia do ben e das características do seu entorno. Nas solicitudes

Explicitamente quedan prohibidas as obras de reestructuración e derrubamento

de licencia para a realización de edificacións situadas dentro destas

parcial ou total. Igualmente as obras de rehabilitación, que supoñan un cambio

áreas de respecto, deberá aportarse a información cartográfica e
fotográfica precisa para determina-lo impacto que producirá a
edificación sobre o ben protexido.
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Oocumento corrixido Pn base d Ordp d~ 26 de Xan~lrude

Cansfll~rlade fiiedio Anihiente, ??rrii9rlo

?

'i

GRADO DE PROTECCIÓN E: PROTECCIÓN NON INTEGRAL

etc.. sendo preciso informe previo do órgano competente da Consellería de
Cultura. Comunicación Social e Turismo.

Ámbito: Aplicarase ás áreas de protección arquitectónica de aqueles bens de
caracter Non Integral, indicados no catálogo.
Usos: Con caracter xeral autorizaranse obras de restauración total ou parcial,
conservación, consolidación e rehabilitación dos conxuntos que engloban esta

Catálogo

categoria. Manteranse como mínimo, as fachadas do edificio así como a

)

tipoloxia estructural, sen que se permitan en ningún caso engadidos o corpos

Crease o Catálogo que estará formado por todos aqueles bens de interese

anexos.

artistico. histórico, arquitectónico, etnográfico, etc., e conxuntos urbanos,

Cando nun edificio obxecto de protección da Arquitectura Civil se pretendera

lugares etnográficos, xardins, etc., que teñan valor.artíst@
... ,
,o~antppolóxico.
. , .

unha reestructuración xeneralizada (conservación da envolvente externa:

Por ampliación da Disposición Adicional

fachadas e cubertas. e vaciado interior), precisará a autorización preceptiva e

do patrimonio cultural de Galicia, os elementos

vinculante da Conselleria para todos os actos suxeitos a licencias ós que se

pasarán a formar parte do Inventario Xeral do

refire o artigo 194 da Lei de Ordenación Urbanistica e Protección do Medio

O Catálogo recollido nestas ordenanzas

Rural de Galicia e que se relacionan no artigo 10 do Regulamento de Disciplina

incorporación de novos bens

Urbanistica de Galicia. O epigrafe correspondente a este apartado. e a

patrimonial.

memoria do proxecto que acompañe á solicitude xustificará suficientemente

Estes bens definiranse e delimitaranse os seus niveis e

que as obras que se proxectan non afectan ó caracter do edificio obxecto de

forma pormenorizada, adaptándose a cada caso concreto.

protección nin ó de o seu entorno. Si o concello estimase quer dito caracter non

O actual catálogo contén tódolos bens deste tipo a protexer, incluíndo entre

queda garantido poderá denega-la licencia.

outros datos identificativos, a súa localización. estado de conservación,

Explicitamente quedarán prohibidos os derrubes parciais ou totais que afecten

normativa urbanistica e grado de protección a aplicar, así como documentación

á envolvente do edificio (fachada e cubertas), a modificación dos vanos ou

fotográfica.

apertura de outros novos. e todos aqueles cambios en dita envolvente que

correspondente plano de situación.

-

No

apartado

planimétrico quedan

referenciados no

seu

modifiquen a composición xeral.
A Disposición Adicional Segunda de Lei 1611985 do 25 de xuño do Patrimonio
histórico español establece que se consideran de interese cultural os bens ós
GRADO DE PROTECCIÓN

F:

PROTECCIÓN AMBIENTAL DOS BENS

que se refire os Decretos do 22 de abril de 1949 sobre normas para a

ARQUITECT~NICOS

protección de castelos. 57111963 sobre protección de escudos, emblemas,
pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termino e pezas similares de

Ámbito: Aplicarase, con caracter xeral, ás Areas de Cautela ou Respecto dos

interese histórico artístico e 44911973 polo que se colocan baixo a protección

elementos arquitectónicos.

do estado dos hórreos ou cabazos antigos (de máis de cen anos) existentes en
Asturias e Galicia, polo que se Iles aplicará o réxime establecido no capitulo II.

Usos: As obras a acometer nestas áreas de cautela ou respecto presentarán

DocumPntocoTrixido base
Canstll~rladt Medo
i Amhicntc.

26
XanPiro de
o P 'elnfracstructur

pf8bcción dos bens de interese cultural da Lei de Patrimonio Cultural de

unhas condicións fisicas necesarias que garanticen á harmonización m a s
caracteristicas dos bens protexidos: materiais de construcción, tipoloxía
tradicional utilizada, ritmo da composición seguido en fachadas e paramentos,
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Grados e Áreas de Protección
a)

A área de protección etnográfica, que afecta ó elemento ou vestixio

0 s niveis ou grados e áreas de protección dos elementos incluidos no catálogo

mais exterior do ben que se protexe. Cando varios elementos

definisen tendo

articúlanse nun conxunto, o área de influencia trazarase a partir dos

en conta a adscrición cultural e tipolóxica, a tipografía, o

entorno, o estado de conservación e o impacto visual.

elementos mais exteriores do conxunto e abarcando a totalidade de

0 s grados e áreas de protección definidos para cada un dos bens etnográficos

aquel.

serven de base para establecer as ordenanzas especificas de Protección do
As tipoloxias ~atalo~qadas,
ás que se Ile asiqnou o seu correspondente área de

Patrimonio Etnográfico.

protección etnoqráfica. son as seguintes:
Cruceiros, cruces e via cruces

usos

Petos de ánimas
Todos aqueles usos ou construcción que pretendan realizarse dentro das áreas

Pontes e pontellas

de protección establecidas nestas ordenanzas, deberán harmonizar coas

Muiños e casa muiños

características dos elementos patrimoniais, co seu entorno e cos valores que

Serrarías

traten de protexer. En aplicación do artigo 54 da Lei de Patrimonio Cultural de

Fontes

Galicia, tódolos actos suxeitos a licencia ós que se refire o artigo 194 da Lei de

Lavadoiros

Ordenación Urbanistica e Protección do medio Rural de Galicia e que se

Estanques, abrevadorios e pozos

relacionan no artigo 10 do Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia

Hórreos

que afecten a algúns bens incluídos no Catálogo ou ó seu entorno de

Pombais

protección, precisará a autorización previa da Conselleria de Cultura.
Asúmesmo, a

Consellería de Cultura poderá suspender cautelarmente

-

Palcos

b)

A área de cautela ou respecto etnográfica, que constitúe o ámbito

Camiño de Santiago Portugués

calquera obra ou intervención nun ben inmoble catalogado ou no seu entorno
de protección, para o cumprimento dos fins previstos na Lei de patrimonio
Cultural de Galicia.

máis inmediato 6 ben a protexer, dentro da cál necesitaríase o
Tramitación

informe previo do organismo competente en materia de Patrimonio.

Para a solicitude de licencia de ditas obras, ben sobre o ben ou sobre o seu
entorno, ós documentos esixidos nas ordenanzas municipais, acompañarase a

As tipoloxias catalogadas. ás aue se Ile asignou área de cautela ou respecto

documentación esixida por esta normativa para os edificios obxecto de

etnográfica. son as sequintes:

protección integral (apartado arquitectura relixiosa) que será de aplicación ás
Cruceiros, cruces e os seus conxuntos (calvarios e vía cruces)

especiais características do elemento etnográfico de que se trate.

,,

Áreas de Protección

Petos de ánimas formando conxunto con cruceiros
Pontes e pontellas
Muiños

Dentro do ámbito de protección que afecta ós elementos etnoaráficos,

Con caracter xeral as casas muiño

establécense dúas áreas:

Serrarías
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Lavadoiros e abrevadoiros formando conxunto con fontes
GRADO DE PROTECCIÓN H:
Esta área é a grafiada nos planos de ordenación, en función da importancia do

PROTECCIÓN AMBIENTAL DOS BENS

ETNOGRAFICOS

ben e das caracteristicas do seu entorno. En relación cos muiños e creces ou
cruceiros, esta área de cautela ou respecto ten un radio ó redor do ben, con

Ámbito: Aplicarase, con caracter xeral, ás Areas de Cautela ou Respecto dos

caracter xenérico, de 25 e 5 metros, respectivamente. tomando dende o centro

elementos etnográficos.

do ben a protexer.
Usos: Permitiranse os usos tradicionais agropecuarios. Todos aqueles usos
ou construccións que pretendan realizarse dentro destas áreas de cautela ou
Grados de Protección

respecto,

establecidas

nestas

normas,

deberán

coas

harmonizar

caracteristicas do elementos etnográfico, o seu entorno e cos valores a
Co fin de establecer unha regulación en canto á protección do Patrimonio
etnográfico, fixase para cada un dos elementos catalogados un grado de

protexer no grado F; e precisarán autorización previa do órgano competente da
I,, .~
consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, ,, , ,''c2';',:-:'
. . ..
...,.."l,,.,,,,..,),' .I1::l,!!c.. "-~-" ,.:..,U
..' ,1
¿"'
,j
,
,o"(::,( !;, p:,',) C(,,,, .,, ,
,, ,, ,,,~
,.,,, l.,¡ , .
ÁREAS DE PROTECCIÓN XENÉRICAS
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- . .,- : c,.j ~, i i ~ .
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L

;

protección común e outro grado de protección no entorno, coincidente cas súas

I.

.'.u

,>,(,

,

.

1

~

áreas de cautela ou respecto, en aqueles bens ou conxuntos etnográficos que

~

.__

'!

G:

PROTECCIÓN PUNTUAL DOS BENS

,

,'.,!,.:,

~

-l,.l

ETNOGRAFICOS
Ámbito: Aplicarase, con caracter xeral, ás áreas de protección etnográfica.

i

Usos: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente poderán acometer

A protección do Camiño de Santiago deberá rexerse pola Lei 311996 do 10 de

actuacións encamiñadas a súa reparación. conse~ación. protección,
consolidación, investigación e posta en valor. previa autorización do órgano

Maio.
.b Se establece unha zona de protección do contorno do Camiño

composta por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir

competente da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

dos limites exteriores del.
Con caracter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos

.b Non se permitirá o derrubo de muros tradicionais ao longo da traza do

Camiño derivados das novas aliñacións ou actuacións.

cando a causa da execución dalgunha obra nas inmediacións do obxecto
protexido e o seu entorno, supoña unha perdida da calidade do mesmo.

k Ali onde o Camiño de Santiago manteña o carácter rústico, evitarase,

Calquera intervención deste tipo que afecte a estes elementos e o seu

sempre que sexa posible, que as redes urbanísticas se apoien na súa

contorno requirirá da pertinente autorización do organismo competente en
materia de Patrimonio Cultural. Para os elementos que teñan a consideración

traza, co obxecto de que a colocación de arquetas e rexistros non
Documpnto corrixido en basp d O r d ~d~ 26 de XanPlro de 2011 da

re modifique ese carácter.

de BIC, independentemente do que sinale en cada ficha do Catálogo. estarase
ao establecido no art.. 36 da Lei 811995, de 30 de octubro, do Patrimonio

1

Cultural de Galicia.

PLAN SERAL DE ORDENACX~N
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de protección xenérica recollidas no artigo 30 das ~ o r m a i ~ Ó m ~ l e m
e n t a ~U'b-,r::iai,
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Subsidiarias de Planeamento.
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GRADO DE PROTECCIÓN

/

F

Para aqueles bens que non teñan delimitado un contorno'espeddco..6y par9
'. <, ;!
aqueles novos que se incorporen ó Catálogo Iles serán de a~licació.r),,as
area.s J

conten coa referenciada área de cautela ou respecto.
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4.3.3.

Protección de Canles

4.3.3.1.

O Dominio Público Hidráulico

Terase en conta o sinalado no Texto Refundido da Lei de Augas, aprobado

Constitúen o dominio público hidráulico do Estado, coas salvedades

polo Real Decreto Lexislativo 112001 do 20 de xullo e o Regulamento do

expresamente establecidas na Lei:

Dominio Público Hidráulico aprobado polo Real Decreto 849186 do 11 de Abril e
modificación polo Real Decreto 60612003.

a) As augas continentais, tanto as superficiais como as subterráneas

Sinalase especificamente o cumprimento dos seguintes arligos:

renovables con independencia do tempo de renovación

Plan Hidrolóxico Norte 1:

o

Norma 2.1.5.1.5. Zonas inundables

o

Norma 2.1.5.1.1 1. Edificación en zonas inundables

b) Os leitos de correntes naturais. continuas ou descontinuas
c) 0 s leitos dos lagos e lagoas e das pozas superficiais en leitos
,
. , d$bjivs.
'. , .,~,8 . . ~:
' , '.
, ."
,
,
. ... ,:i:
.>.
,.. . '. . .
" ,
, ' 1 , ,1,~, ..
,
- ..
" l l b , l :,\
d) 0 s acuiferos subterráneos, a efectos dos actos de disposi~iod
. @ i d ,'.!,#'L;
e - . ,,;,,; ., '!;U,;,:.',.,
/

o

Norma 2.1.5.1.12. Vías de comunicación

o

Norma 2.2.2.5. Protección de zonas húmidas, lagos e lagoas

1 (y',,I

afección dos recursos hidráulicos (Art.. 2 da LA)

, ,

..
e) As augas procedentes do desalgamento de auga dahar.
'\.
da planta de producción, se incorporen a calquera dos

Proarama de Conservación e recuperación de zonas húmidas:
Art. 10.5

o

Art.. 13

o

Art.. 14

J.

,

'

2

o

,

,
,A,,

.,

i.

-..-J!,>

24

;

:,

',.:,(, .l.':
%
.'

nos puntos anteriores.
Entendese como leito natural dunha corrente continua ou descontinua, o terreo
cuberto polas máximas crecidas ordinarias. Rexeranse pola Lei de Augas e o

Requlamento do Dominio Público Hidráulico:

Regulamento do Dominio Público Hidráulico R.D. 84911986 do 11 de abril.

o

Art.. 4O

Todo uso privativo das augas non incluído no artigo 54 da Lei de Augas require

o

Art.. 5O

concesión administrativa.

o

Art.. 6O

o

Art.. 7O

o

Art.. 8O

o

Art.. g0

o

Art.. 78

o

Art.. 126.3

pluviais en tanto atravesan, desde o seu onxe unicamente fincas de

o

Art.. 245

dominio particular.

o

Art.. 275

o

Art.. 279

4.3.3.2.

Dominio Privado

1. Son de dominio privado os leitospolos que ocasionalmente discorran augas

.

O dominio privado destes leitos non autorizan para facer neles labores nin
construir obras que poidan facer variar o curso natural das augas en
prexuizo do interese público ou de terceiros, dos cales a destrucción pola
forza de avenidas poida ocasionar danos a persoas ou cosas.
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autorización será independente de calquera outra que teña que ser outorgada

Queda prohibido con caracter xeral e sen prexuízo do disposto no artigo 100 da

polos distintos órganos das administracións publicas:

Lei de Augas.

1. Para realizar calquera tipo de construcción en zona de policia de leitos,

a) Acumular residuos sólidos, escombros ou sustancias, calquera que sexa a

esixirase a autorización previa Ó organismo de conca, a lo menos que o

súa natureza e o lugar no que se depositen, que constitúan o poidan

correspondente plano

constituir un perigo de contaminación das augas ou de degradación do

de

ordenación

urbana,

outias

figuras

de

ordenamento urbanístico ou plans de obras da administración, fosen

entorno.

informados polo organismo de conca e recolleran as oportunas previsións
presentadas para os efectos.

b) Efectuar accións sobre o medio físico dentro dos perímetros sobre a auga,
que constitúan ou poidan constituir unha degradación do mesmo.

2. A petición referida unirase ó plano de planta que inclúa a construcción e
mames dos leitos, cun perfil transversal polo punto de emprazamento da

c) O exercicio de actividades dentro dos perímetros de protección, fixados
T ., . . nos

construcción mais próxima ó leito, na que quedarán reflectidas ás posibles

Plans Hidrolóxicos, cando puideran constituir un perigo d

zonas exentas de edificios.

ou degradación do dominio público hidráulico (Art.. 97 da L.
,~ I,

3. A tramitación será sinalada nos artigos 52 ó 54 do Regulamento do D.P.H.

dominio público hidráulico e, en particular, o vertido de
4. Os organismos de conca notificarán ó concello competente as peticións de

.;,

require autorización administrativa.

autorización de construcción de zona de policía de leito, asi como as

sigas
\

'

)m,

i)

, ~;.U:J',.j, ,
,

m

.,'

d.;,,

',

Para os efectos consideraranse vertidos os que se realizan directa ou

correspondente licencia de obras.

indirectamente nos leitos, calquera que sexa a natureza destes, así como os
que se levan a cabo no subsolo ou sobre o terreo, balsas ou escavacións,
mediante evacuacións, inxección ou depósito.

Son obxectos da protección do dominio público hidráulico contra o seu
deterioro:
a) Acadar e manter un adecuado nivel de calidade das augas.

b) Impedi-la acumulación de compostos tóxicos ou perigosos no subsolo,
capaces de contaminar as augas subterráneas.

c) Evitar calquera outra actuación que poida ser causa da súa degradación.

.

1

. , ~ .

,

~/-'l~,,

resolucións que nela recaian para os efectos do posible outorgamento da

4.3.3.5. Vertidos

.;-:..
.' .!

.
t

con$nent3i~,,~:
---....

,,/
. ~~.. , ,

/

6,

Toda actividade susceptible de provocar a contaminación ou degradacioh'do.
1.;
, ,

L..:;

J-

;;::'

.zLL':U

"...,

4.3.4. Protección das Estradas

4.3.4.2. ESTRADAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

4.3.4.1. ESTRADAS DA REDE DE INTERESE XERAL DO ESTADO

Ámbito de Aplicación
As estradas das cales o itinerario estea integramente comprendido no territorio

As estradas da rede de interese xeral do estado (RIXE) estran suxeitas ó

da comunidade Autónoma de Galicia e que non sexan de titularidade do

disposto na Lei 2511988 do 29 de xullo asi como o seu Regulamento aprobado

Estado estarán suxeitas ó disposto na Lei 4/94 do 14 de Setembro de Estradas

por Real Decreto 181211994 do 2 de setembro.

de Galicia.

As limitacións de propiedade sinaladas no Capitulo III da citada Lei, alcanzan

De acordo co previsto no Capitulo III da citada Lei, establécense un área de

non soamente ás propias estradas senón tamén ós ramais de enlace e ás vías

influencia das estradas, integrada polas seguintes zonas: dominio público.

de xiro das interseccións.

servidume e afección.

En canto ós accesos á estrada ou modificación dos existentes. aterase ó

As obras. instalacións. edificacións e weches ou calauera outra actividade Que

preceptuado no Titulo III do Regulamento de Estradas e as determinacións da

afecte ós terreos comprendidos na área de

O.M. do 15 de decembro de 1997.

plantación de árbores, requirirán, en todo caso,
competente da Administración titular da estrada, sen

Sempre que sexa posible, os accesos rodados (incluso bados) ás parecelas

competencias concorrentes e do disposto no artigo

lindeiros daranse polo viario secundario.

exceptuándose as labores agricolas que non supoñan

. .

configuración do terreo.
O radio rninimo de bordos da conexión de rúas de nova aperlura ou reforma
-.u

das existentes será de 15 metros. sen prexuizo de que a citada O.M. poida

Zona de Dominio Público

dispoñer de condicións de deseño diferentes.

Integran a zona de dominio público os terreos adquiridos a título lexitimo pola
Administración titular da estrada para a construcción desta e dos seus

0 s peches entre o borde exterior da zona de servidume e a liña limite de

elementos.

edificación, unicamente poderán ser diáfanos.
Zona de Sewidume
Nos tramos de estrada que discorren por solo urbano será de aplicación o

A zona de servidume das estradas consiste en dúas franxas de terreo a ambos

capitulo IV da Lei de "Travesías e Redes Arteriais".

lados da mesma. delimitadas interiormente pola zona de dominio público e
exteriormente por dúas iñas paralelas a dito límite. a unha distancia de
dezasete metros e n autoestradas, autovias, corredoiros e vías rápidas e
de dous metros n o resto das estradas, medidas dende o limite exterior da
zona de dominio público.

A zona de afección das estradas está formada por dúas franxas de terreo a
ambos lados da mesma. delimitadas interiormente pola zona de servidume e

C
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distancia de can metros nos casos de aufoesfradas, autovias, corredoiros

Autovía a Portugal) - A Guarda (no que se informaba desfavorablemente

e vías rápidas e de frinfa metros n o resto das estradas, medidas dende as

este sector, sendo precisa a modificación co fin de evitar a afección a

citadas arestas.

área de protección integral do citado xacemento arqueolóxico, afastando
a glorieta do xacemento).

>

Liña de Edificación

Para a protección e ordenación definitiva deste sector deberanse ter en

As edificacións situaranse ás distancias que se indican a continuación,

conta ás condicións e medidas protectoras que se establezan con

medidas horizontalmente a partir da aresta exterior da explanación

respecto ao xacemento do Castro de Cotarel para o Proxecto de

correspondente

Construcción da Vía de Alta Capacidade Tui (incluido enlace Autovía de

ás

calzadas

e

os

seus

elementos

funcionais

e

Portugal) - A Guarda, treito 1: Tui (enlace A-559- enlace Po-350).

perpendicularmente ó eixe da calzada máis próxima.

>

Autoestradas. autovias, corredoiros, vías rápidas e variantes de
poboación: trinta metros
Estradas da rede primaria básica non incluídas nas categorías
anteriores: doce metros

k

Estradas da rede primaria complementaria: nove metros e medio

>

Resto das estradas: sete metros.

A liña de edificación nos solos clasificados w m o urbanos será a definida nos
planos de ordenación.
Desetio dos novos enlaces previstos
O deseño dos novos enlaces previstos nas estradas de titularidade

autonómica, definiranse nos pertinentes proxectos constructivos. sendo tan so
orientativos os que se propoñen no Plan Xeral.
Condicións de Protección do Patrimonio
De acordo con os informes da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de fechas
23 de xaneiro de 2009 y 25 de xuño de 2010 e necesario indicar o seguinte:

>

No que atinxe á protección e ordenación do Castro de Cotarel
(GA36055019), a ordenación proposta reduce a área de protección
integral deste xacemento por la banda Sueste, pola afección directa do
proxecto de trazado da vía de alta capacidade de Tui - A Guarda neste
punto, en wncreto, pola proxección dunha glorieta de enlace coa Autovía
A-55 nas inmediacións do xacemento arqueolóxico.

>

Teranse en conta os antecedentes do informe da Dirección Xeral de
Patrimonio de data 30 de maio de 2008. relativo ao Estudio Informativo e
Impacto Ambiental da Vía de Alta Capacidade de Tui (incluido enlace
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4.3.4.3. ESTRADAS DA REDE PROVINCIAL

Terase en conta, ademais, o disposto nas pertinentes ordenanzas

3.

fiscais de taxas que en cada momento teña aprobadas esta Deputación.
As estradas da Rede Provincial rexeranse pola Ordenanza Reguladora do
Uso e Defensa das Estradas Provinciais (13.0.P do 16 dexaneiro de 1996).

Artigo 5.

ZONA D E DOMINIO PÚBLICO

En concreto, extráense desta ordenanza S artigos especificamente referidos ás
áreas de influencia das estradas:

1.

Integran a zona de dominio público, os terreos adquiridos por título
lexitimo ou ocupados pola Deputación para a construcción da estrada e

"CAP~TULOII: LIMITACIÓN DA PROPIEDADE"

dos seus elementos funcionais.

Artigo 3.

O limite exterior da zona de dominio público non poderá supera-los 10

ÁREAS D E INFLUENCIA

metros de largo. medidos en horizontal e perpendicularmente ó eixe da
Para os efectos da presente ordenanza, e no marco da lexislación vixente en

calzada máis próxima, dende a aresta exterior da explanación
1.7 ~. :.. .
correspondente ás calzadas previstas e os seusielem~nt@;!uncionais,
:
,
\- .~~...~,",)!'$
.,2:!.. , > ,,,;,,,;, .i ,
:.
.. i,"' ',,i:,,i,

materia de estradas, establecese a área de influencia das estradas, integrada

<

polas seguintes zonas: de dominio público, de s e ~ i d u m ee de afección.

J-L,,~"..'.

,

c',d >:A-,.;" ,,,,
"

,

.,
m

.,

,.
l',

. \

:,.,j,,(j

, ,,

('9c0,"'"':,0
.,,,,,,
> dL

..~,)?!;,>.

A aresta exterior da explanación e a intersección b t a l u d e - ~ o - d e s m ~ h ~ ~ ~ ~

i, l l

.,!

do terraplén ou, si é o caso. dos muros de sustenta&n
, .
.
Artigo 4.

..

AUTORIZACI~NS

/><"

co terreo natural.

1.

',

,qué. ii,:dq)i

,-,,,- j ,,.,:,

:!

~.

\
f

.,~

L..~,

j

,,#

: . ~ - ~9
.~
' : . J u,b>>:3~x,I
,,,,,,,

.'j.

as obras, instalacións, edificacións, peches e calquera outra actividade

NOScasos especiais de pontes. v i a d u c t & ~ d s , ertr~ctu~ai,~iiu50i3yjiS

que afecte ó solo, subsolo o voo dos terreos comprendidos na antedita

similares, poderanse fixar como aresta exterior da explanación a liña de

área de influencia, incluida a plantación de árbores, requirirán

proxección vertical do borde das obras sobre o terreo. Será en todo

autorización expresa do órgano competente conforme a esta ordenanza,

caso de dominio público, como mínimo, o terreo ocupado polos soportes

sen prexuizo de outras competencias concorrentes, exceptuando as

da estructura.

arbores agrícolas que non supoiian unha modificación do terreo.
Soamente poderanse realizar obras, actuacións ou instalacións na zona

2.
2.

As autorización ás que se refire o paragrafo anterior outorgaranse salvo

de dominio público da estrada, cando a prestación dun servicio público
da

dereito de propiedade, sen prexuízo de terceiro e a precario na parte en
que afecten á zona de dominio público. Esta cláusula de precariedade
será entendida no sentido de que as autorizacións para un uso común

de interese xeral así o esixa, tratase da conexión con ese servicio, de
obras imprescindibles para acceder á estrada ou de instalacións

can'

provisionais por prazo fixado, trala autorización desta Deputación, todo

especial dos bens demaniais non crean ningún dereito a indemnización.

esto sen prexuízo de outras competencias concorrentes.

O titular destes permisos poderá ser requirido nestes casos para

suprimi-los usos a súa conta e repoñer o medio físico o seu estado
anterior, sendo responsable, así mesmo, das indemnizacións por danos

Artigo 6.

ZONA D E CIRCULACI~N

e perdidas a terceiros que procedan. a consecuencia do uso autorizado.
1.

A zona de circulación da estrada e a parte da zona de dominio público
constituída pola calzada e as súas beirarrúas.
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2.

En ningún caso poderanse executar obras, actuacións ou instalacións

Arfigo 9.

LImA D E EDF
IC
I ACÓ
IN

que afecten á zona de circulación da estrada sen autorización desta
Deputación.

1.

A ambos lados da estrada establecese a liña límite de edificación, desde
a cal ata a estrada queda prohibida calquera tipo de obras de
construcción. reconstrucción ou ampliación, excepto as que resulten

Artigo 7.

ZONA D E SERVIDUME

imprescindibles para a conversión e mantemento das construccións
existentes, que precisarán a autorización correspondente.

1.

2.

A zona de servidume das estradas consistirá en dúas franxas do terreo
a ambos lados delas. delimitadas interiormente pola zona de dominio

A liña límite de edificación situase ás distancias que se indican a

público e exteriormente por dúas liñas paralelas ó dito límite, a unha

continuación, medidas horizontalmente a partir da aresta exterior da

distancia de dous metros, medidos en horizontal dende o límite exterior

explanación correspondente ás calzadas previstas e ós seus elementos

da zona de dominio público.

funcionais e perpendicularmente ó eixe da calzada mais próxima:
,< . , .
.
.: , . , . ,

Na zona de servidume non se poderán realizar obras, nin se permitirán

a)

Estradas da rede primaria com

b)

(930)
Resto das estradas: sete metro

máis usos que aqueles que sexan compatibles coa seguridade viaria,
trala autorización correspondente.

3.

A Deputación poderá utilizar ou autorizar a utilización da zona de

2.

servidume. por razóns de interese xeral ou cando o requira o mellor

Nos lugares onde a liña de edificaci
servidume. a citada liña farase coincidir c

servicio da estrada.
3.

4.

Serán indemnizables a ocupación da zona de servidume e os danos e

Cando nunha estrada as edificacións sexan continuadas, ou as
caracteristicas do lugar fagan imposible o respecto das distancias

perdidas que se causen por dila utilización.
OocumPntacoirixido

en

de 26

xanPirodp 2011 da

rP

sinaladas anteriormente, a Deputación, despois do informe favorable do
organismo competente, poderá reducir excepcionalmente aquelas,
sempre que quede garantida unha suficiente ordenación das mames da

Artigo 8.
1.

ZONA DE AFECCIÓN

estrada e o adecuado control dos seus accesos.

A zona de afección das estradas consistirá en dúas franxas de terre
ambos lados delas, delimitadas interiormente pola zona de servidum

Artigo 10.

LIÑA D E PECHE

exteriormente por dúas liñas paralelas ás arestas de explanación, a
unha distancia de trinta metros medida en horizontal dende as citadas

2.

1.

A liña de peche situarase á distancia minima de dous (2) metros

arestas.

medidos dende a liña exterior da zona de dominio público, respectando

Para executar na zona de afección calquera tipo de obras ou

en todo caso a distancia mínima de seis metros (6) medidos dende o
eixe da calzada.

instalacións fixas ou provisionais, cambiar o uso ou destino delas e
plantar ou cortar árbores, requirirase a autorización correspondente.

2.

Por circunstancias especiais de aproveitamento agrícola ou gandeiro,
poderán ser autorizados peches provisionais con postes e arames nas

PLAN SERAL DE ORDENACI~N
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zonas de servidume ou afección das estradas per non nas de dominio

4.3.5.

Normas Urbanísticas Reguladoras do Sistema Xeral Ferroviario

público. Cando por razóns de interese público ou por obras de novas
vias. desdobramento de calzada ou ensanche de plataforma da estrada

4.3.5.1.

RÉXIME LEGAL ESPEC~FICO

resulte necesario o retrinqueo de peches de predios. estes poderán
levarse a efecto nas mesmas condicións existentes con anterioridade co

As liñas férreas, como as demais vias de comunicación, son obxecto de

proxecto de obras, en canto a súa estructura e distancia á aresta

regulación especifica, fundamentalmente mediante as disposicións da Lei

exterior da plataforma, debendo quedar en todo caso fora da zona de

3912003, do 17 de novembro, de Ordenación dos Transportes Terrestres ,

dominio público.

publicada no B.0.E do 1811112002, e o seu Regulamento aprobado por Real
Decreto 238712004 do 30 de decembro (B.O.E. 3111212004), con rango de

Non terán o dereito de reposición ó que se refire no parágrafo anterior,
aqueles peches que fosen denunciados por construirse sen a
correspondente autorización ou co incumprimento das condicións dela."

normas materiais de ordenación directamente aplicables ó ferrocarril, e polo
tanto, superior ó das determinacións de planeamento. 1Asúmesmo,
I, .
terase en
1 : ' .. . , ..
ajina
. límite!
.
conta a ORDE FOM1223012005, do 6 de xuño po)a.que,'~e'yeduce
, , , ;;,,, , ,
, .,
de edificacións nos tramos das liñas da rede ferfbviariande ibt&<e$e.ke'?al,
quq;!:,,:,,,,,:,,
'

, ' L . ,

discorran por zonas urbanas.

,' , !

t.

i

'L.

'

8.

-1,

*

('4

._......~,
,

O sistema ferroviario está composto polos terreos. infraestructuras de
superficie ou subterráneas e instalacións que serven para a utilización dos
ferrocarris como modo de transporte de persoas e mercancías.
O sistema ferroviario comprende:
A zona de vías ferroviarias: constituida polos terreos ocupados polas

vías e as súas instalacións complementarias.

-

A zona de instalacións ferroviarias: constituida polos terreos que serven
de soporte a talleres, molles. almacéns, e en xeral, de calquera
instalación directamente relacionada coa explotación do ferrocarril.

-

A zona de servicio ferroviario: constituida polos terreos ocupados polos
andeis, estacións e dernais equipamentos que permitan a utilización do
polos cidadáns.

..,o

, ,,,
LI~,,~$

!;,,,(/L.. .

4.3.5.3. CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO

Liña Limite de Edificaci6n: 50 metros dende a aresta exterior da explanación,
Para o desenvolvemento de actuacións urbanísticas wmplexas tanto na zona

coas salvidades da Orde FOM1223012005 pola que se reduce a liña límite de

de instalacións ferroviarias como na zona de servicio ferroviario, deberá ser

edificación nos tramos das liñas da rede ferroviaria de interese xeral que

aprobado un Plan Especial , salvo actuacións puntuais necesarias e urxentes

diswrran por zonas urbanas.

que sexan interiores e non afecten ó entomo das zonas cualificadas ou estean
de acordo cos proxectos e plans existentes para estas áreas. Estas excepcións

En pontes, viaductos, túneles e outras obras de fábrica, mediranse as

desenvolveranse mediante proxecto de urbanización ou edificación.

distancias dende a proxección vertical sobre o terreo do borde as obras.
Nas estacións. estas distancias mediranse dende o valado das mesmas, e a
falta deste, dende o límite da propiedade do ferrocarril.

4.3.5.4. LICENCIAS DE OBRAS

0 s actos de edificación e posta en novo súo dos terreos incluidos no sistema
xeral ferroviario estean suxeitos o trámite de licencia municipal de obras e, en
xeral sometidas ás regras de tramitación establecidas polo Concello.
0 s permisos e licencias administrativas precisas para a realización das obras
necesarias para a xestión do servicio ferroviario. tales como tendido e
ampliación de vías, construcción de andeis e molles de carga e descarga así
como calquera outra que non afecte ó Plan Xeral, entenderanse implicitamente
concedidas.
4.3.5.5.

LIMITACIÓNS

Ó

USO

DOS

TERREOS

LINDEIROS

CO

FERROCARRIL
As ordenacións que se prevea sexan cruzadas pola liña férrea. ou lindeiros coa
mesma regularán o uso e a edificación do solo respectando as limitacións
impostas no Capítulo III. Limitacións á propiedade, do RD. 238712004, do 30 de
decembro, e distinguindo a estes efectos entre as zonas de domino público,
protección e liña de edificación. Estas zonas esténdense a ambos lados da
vía e a súa anchura, medida sempre dende a aresta exterior da explanación do
ferrocarril, é a que se indica a continuación.
Zona de Dominio Público: explanación máis de 8 metros dende a aresla
exterior da explanación.

1

Zona de Afección: dende a zona de dominio público ata 60 metros.
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4.4.

NORMAS REGULADORAS

DAS SITUACIÓNS

DE FORA

DE

parte que resta ata a aliiiación. Si o propietario da parte que resta fose o

ORDENACI~N

Concello e estimase a conveniencia de que esa parte que resta siga
sendo do dominio público adscrito ó Sistema Viario para ensanchar

De acordo co arligo 103 da Lei 912002 de Ordenación Urbanística e Protección

parcialmente as beirarrúas peonís e organizar localmente entrantes nos

do Medio Rural de Galicia, modificada por lei 1512004 teranse en conta as

que instalar equipamentos urbanos, semi-prazas ou lugares de

seguintes situacións:

esparexemento de recreo, o Concello poderá denegar a solicitude de

.

compra e autorizar a edificación retrinqueada, sen que isto dea lugar a
0 s edificios

ou instalacións elixidos con anterioridade á

indemnización algunha.

aprobación definitiva do presente Plan e que resultasen
desconformes co mesmo quedarán sometidos ó réxime de fora

.

de ordenación

4.4.2.

Edificación Fora de Aliñación

Nas construccións e edificación que quedaran en situación de
fóra

de

ordenación

por

total

incompatibilidade

coas

1. É aquela atravesada pola aliñación ou ben que non ten contacto con
ela.

determinacións do Plan. soamente se poderán autorizar obras
de mera conservación e as necesarias para o mantemento do

.

2. No primeiro caso, a edificación

uso preexistente. Denominase fóra de ordenación total.
Nas construccións soamente parcialmente incompatibles co

queda en situación de for
t~

presente Plan poderanse autoriza-las obras de mellora.

.

,

consecuencias que da merma sr&.riyF,":
ti

ampliación ou reforma que se sinalan nos seguintes aparlados.

, ~ ~ ~ ~ ~ , s caso
$~/~do
da,$te que , falta ,at&a'.l&i¡ftaqii
poderase acceder á propied&le. . . ~.

Denominase fóra de ordenación parcial.

por libre contrato de compravenda para afiad"c,6nversión en solo

O Concello comunicará o Rexistro da Propiedade, a efectos da

privado afecto á edificación e que soamente serK5dclifibble no

súa constancia. as limitacións e condicións especiais na

momento en que se construía un novo edificio que substitúa ó

concesión de licencias en edificación fóra de ordenación.

anterior.

'S;J

"'.,

1

,..,:!,p"-.

3. Si o propietario da parte que resta é o Concello, poderase proceder
4.4.1.

Parcela Fora de Aliñación

como queda explicado no punto sobre parcelas non coincidentes
coa aliñación.

É aquela atravesada pola aliñación ou ben que non ten contaclo coa
mesma.

4.4.3.

Para ser edificada, no primeiro dos casos, ademais de cumprir os
requisitos esixidos para merecer a cualificación do solar. terá que
axustarse á aliñación oficial.

Documenta cortixido en base d O r d ~

Edificación Fora de Ordenación Parcial
Cando a inadaptación ás Normas reguladoras da ordenación de
volumes non sexa de grande magnitude nin supoña grave prexuizo ou
perigo, ou ben sexan debidas á aplicación de anteriores Normas ou
Ordenanzas de Edificación que non teñen porque coincidir coa

Para ser edificada, no segundo dos casos, ademais de cumprir os

Normativa do presente Documento, entenderase entón que este tipo

requisitos esixidos para merecer a cualificación de solar e demais

de edificacións se encontran na situación de fóra de ordenación

condicións establecidas na normativa, haberá de cederá propiedade da

parcial.
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1. Esta situación permite autorizar neles as necesarias obras de

4.4.5. Tipos de Obras en Edificacións F6ra de Ordenación.

mellora e conservación, garantindose o seu uso actual ou os
permitidos pola ordenanza correspondente e a súa adecuación ós

1. Consideraranse obras de aumento de volume aquelas que supoñan

criterios técnicos de edificación da Normativa deste Documento.

ampliación da superficie de forxados, lousas, placas ou chans que

Poderanse autorizar nelas obras de ampliación ou reforma, sempre

poidan dar lugar ó incremento da superficie útil dos locais.

que se cumpran as condicións de volume establecidas pola
ordenanza de aplicación e a mesma non estea afectada por

2. Consideraranse obras de consolidación aquelas que afecten ós
elementos resistentes da estructura a muros, piares, vigas e

aliñacións.

forxados de piso e as armaduras resistentes de cuberta.
2. No caso de industrias en funcionamento, con caracter xeral
manterase a súa situación. permitindose ampliacións das mesmas
aplicando para isto as ordenanzas de caracter industrial desta
normativa. Exceptúanse os casos no que o propio caracter da
industria e a súa proximidade a vivendas impliquen unha
incompatibilidade de acordo co Regulamento de Activades Nocivas
e Perigosas.

4.4.4.

Edificación en F6ra de Ordenación Total.
No caso de que o mantemento das edificacións, que non están
conformes coa ordenación proposta, impuxera un prexuízo ou
impedimento grave para o desenrolo da mesma, estivera prevista a
expropiación ou demolición da finca de prazo inferior a 15 anos. ou
implicase riscos de perigo ou de incumprimento das medidas de
seguridade contidas nesta Normativa ou en outras normativas
especificas. considerase que se encontra nunha situación de fóra
de ordenación total.
Esto implica que soamente poderá autorizarse na mesma as
mínimas reparación de conservación, hixiene e ornato do edificio,
non permitindose

as de consolidación, mellora ou ampliación,

Documenta corrirllo fn base d Ordp dr 26 l e Xaneito de 2011 da
e I ~ ~ i r d ~ ~ t r u csobre
tura

reservándose o Concello a posibilidade de proceder a súa
demolición cando as circunstancias urbanisticas o aconsellaren
asumindo el mesmo o custe da operación e as indemnizacións a
que houbera lugar.
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4.5. NORMAS DE URBANIZACIÓN

4.5.2.

En todas as obras de urbanización do Concello cumpriranse

A. A pavimentación de beirarrúas e calzadas farase tendo en conta as

estrictamente o sinalado no Decreto 26212007, do 20 de Decembro,

condicións do soporte e as do tránsito que discorrerá sobre é, así

polo que se aproban as Normas de Hábitat Galego (DOG do 17 de

como as que se deriven dos condicionantes de ordenación urbana e

Xaneiro de 2008).

estéticos.

4.5.1.

Sistema Viario

Condicións de Pavimentación do Viario

B. A separación entre ás áreas dominadas polo peón e o automóbil
manifestarase de forma que quedan claramente definidos os seus

Ós efectos das presentes Normas, o sistema viario comprenderá o

perímetros, sen que sexa imprescindible que se produza mediante

wnxunto da rede de vías de dominio e súo público, proxectadas e

diferencia de nivel. A tales efectos diversificaranse os materiais de

construídas para a circulación de vehiculos e peóns.

~ l t e g oI ,r.í a .
pavimentación de acordo coa súa diferente funci8fl.e
, .,
> ,.. ,,.
., , , .
, , , ,, ,,
- ,
. , , S

m',

GL ,,;,

Nas vias indicadas nos planos de ordenación proxectaranse carric para
circulación de vehiculos, zonas de aparcadoiro e beirarrúas ou paseos

,...,,

!/!j!;>,: ,/.<

>UJ ,<l,,.,

,

.

.,
,

."'I

C. O pavimento das beirarrúas e as prazas non presentafá:ob,ctaciilos'~~~~:i~~..,,
.
.
. , . ,Y ;
. : 0
'
i
-~----~
á circulación de persoas e vehiculos de niario;::disfinguiranse as-)
,[,(-.;,S
,,

,

-

'j,..,

de peóns. As dimensións minimas dos mesmos, salvo xustificación

porcións daquelas que ocasionalmente'~~uideian
ser atrave~adásl

expresa, serán as seguintes:

por vehículos a motor, que non
senón que terán acceso por

'P

,-

Carrís de circulación: 3.50 m. Excepcionalmente e para rúas
residenciais con circulación moi pequena poderase reducir a 3.0
m.

'P

I I

D. As tapas de arquetas, rexistros, etc.. se disporán tendo en conta as
xuntas dos elementos do pavimento e se nivelarán co seu plano.

Aparcadoiro en liña: 2.50 m para coches, 3.80 m para camións
e autobuses.

E. A sección do firme adoptará en función das cargas previstas e o tipo

'P

Aparcadoiro en bateria a 45O: 4.40 m

%

Aparcadoiro en batería a 60°: 4.80 m

'P

Aparcadoiro en bateria a 90°: 4.50m

As características do mesmo serán as seguintes:

'P

Beirarrúas: 1.80 m

a. Intensidade media diaria de vehiculos pesados menor de 270 e

'P

Prazas de aparcadoiro de coches: 2.40 x 4.70 m

de explanada sobre a que se cimentará.

maior de 50.
'P 22 cm de mestura bituminosa + 20 cm de zahorra artificial.

Con estas dimensións proxectaranse as vias, tendo en conta a

b. Intensidade media diaria de vehículos pesados menor de 50 e

necesidade de prazas de aparcadoiro e a existencia de usos que fagan

maior de 15.

supoñer unha determinada afluencia de peóns.

'P 16 cm de mestura bituminosa + 15 cm de zahorra artificial.
c. Intensidade media diaria de vehiculos pesados menor de 15 e
maior de 5.

'P 12 cm de mestura bituminosa + 15 cm de zahorra artificial.

i
-
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F. En canto ás beirarrúas, estarán formadas por unha súbase de

Realizaranse comunicacións entre as distintas cotas do terreo

zahorra ariificial de 15 cms. De espesura. unha base de formigón en

urbanizado a través dunhas rarnplas con un 8% de pendente máxima

masa tipo HM-20de 10 cms. de espesura sobre a que se asentará,

por itinerarios diferentes ó recorrido por escadas peonís.

con morieiro de cemento, un pavimento de louseta hidráulica en w r
de primeira calidade.
G. O

pavimento

debe

O solo de estas redes de comunicacións será antideslizante.
construirse

sobre

unha

explanación

Ditas normas teranse en conta sempre que tecnicamente sexa posible.

convenientemente consolidada, evitando as zonas de vertedoiro e
os terreos amilosos. Será obrigatoria a adecuada compactación dos
terrapléns.

4.5.4.

H. Onde sexa preciso estableceranse sub-bases permeables e

Ampliación de Camiíios Existentes.

O trazado proposto polo Plan Xeral para os camiños existentes non

drenaxes para suprimi-la posibilidade dun exceso de humidade nas

pode entenderse como definido, xa que será

capas adxacentes do pavimento. Os drenaxes desaugarán á rede

correspondente ó que o defina en base a un

de saneamento e instalaranse absorbedoiros para a recollida de

fundamentalmente en conta as afeccións a re

agoas de superficie.
l.

Cando existan desniveis nas proximidades inmediatas das vías, os

4.5.5. Rede de Abastecemento de Auga

taludes terán unha pendente máxima do 113, colocando muros de

/LÍu.;,:.:

contención nos lugares necesarios.

Condicións Xerais
A.

4.5.3.

Normas para a Supresión de Barreiras Arquitectónicas

.

u',,wli::. m,..,
&
L
,.,.

O deseño das redes de abastecemento de auga nos proxectos,
terá en wnta a ordenación global da zona a efectos do seu
dimencionamento, tendo en conta especificamente, o caso en que

En todo caso estarase ó disposto na Lei 8/97 sobre a supresión de

as redes proxectadas haxan de servir a un ámbito superior ó do

barreiras arquitectónicas.

proxecto.

Nos pasos de peóns realizaranse pegadas dun metro como mínimo, de
anchas entrando unha pendente na beirarrúa que non será superior ó

8%.

B.
Oocumento corrixiho
En base 3 OrdP de 26 dp Xanerio de 2011 da
ConsPll~ría
de ?ficdioAmhicnt?, Territciio p hiiraesirlictara sobre

Tanto o trazado como no cálculo e construcción estarase ó
disposto na normativa sectorial de aplicación. no Prego de
Prescricións Técnicas xerais para tubeiras de abastecemento de
auga, 0.M do 28 de Xullo de 1974 e Norma Tecnolóxica NTE-IFA.

A ambos lados da rampla nunha franxa de 1 m. de ancho, e en toda a
superficie que ocupa a rampla. utilizarase un pavimento antideslizante

Dotación

totalmente diferente do resto da beirarrúa, de forma que pode ser
advertida de textura polos invidentes.

A dotación dispoñible de auga potable non será inferior a 300 litros por
habitante e día, en zona residencial, nin de 350 litros por habitante
cando se prevea a existencia de piscinas.
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-

Na zona industrial, o consumo mínimo adoptado será de 1.5 Ilseg.. e
Há. Bruta.

Ningún pozo de abastecemento poderá situarse a menos de 20
metros de fosas sépticas, pozos de infiltración, pozos negros, etc..
non debendo penetrar os dispositivos de evacuación de augas na

Os consumos máximos de cálculo obteranse multiplicando o consumo

zona saturada.

-

medio diario por

0 s paz0 deberán situarse a máis de 1.000 m de emisarios de augas
residuais que circulen por canles naturais, vertedoiros controlados

-

2.4 para consumo urbano

-

3.0 para consumo industrial

ou incontrolados, ou de calquera outro foco contaminante.
Condicións de Desefio

Subministro
Tódalas conduccións serán subterráneas seguindo no posible o trazado
Cando so subministro non proceda da rede xeral de abastecemento

das beirarrúas.

deberá xustificarse documentalmente tanto a potabilidade da auga como
,'

a dispoñibilidade do caudal suficiente, debendo calcularse a capacidade

%..,,,,

,

';.! . > .~
:. i, !.

.

,,

No proxecto

mínima dos depósitos para o consumo total dun día xunto cunha presión

para garantir o subministro,

mínima dunha atmosfera no punto máis desfavorable da rede.

espacial estricto, sendo
custes adicionaís que en instalacións,

A falta de presión na rede deberá ser suplida con medios idóneos para

accesorios supoña garantido a súa

que poidan estar debidamente dotadas deste elemento as vivendas

Concello non os rewñeza e reciba

máis elevadas.
En canto ás características das conduccións observaranse as seguintes
Si o subrninistro se realiza mediante pozos, ademais de garantir a

regras:

potabilidade das augas, si estas se destinan a uso distinto do industrial,
os pozos deberán subministrar un caudal de 15-20 litroslsegundo.

-

distando un do outro máis de 20 m.

Cumprirán as condicións establecidas pola Lei de Augas. e ademais

A presión de traballo mínima será de 10 Atm.
Con caracter xeral utilizaranse tubeiras de función dúctil,
admitíndose o Polietileno para diámetros inferiores a 100 mm.

terán as seguintes medidas adicionais para a preservación dos

Nos puntos altos e baixos das conduccións colocaranse

recursos.

ventosas e desaugues.
A profundidade rninima das conduccións referida a xeratriz

-

0 s pozos selaranse e illaranse nos seus 20 m. primeiros.

-

Non se permitirá a inxección de productos químicos ou radioactivos
en calquera punto do acuífero terciario ou aluvial subxacente.

-

O diámetro mínimo utilizado será de 75 mm.

O perímetro de protección de cada pozo será, como mínimo, de 100

m2 por unidade.

superior será de 0.60 m.
Documento corrixido en base d Orde de 26 l e Xan~lrode 2011 da
Cons~ll~ria
de ?ilcnio Anibipnte, Territorio P Iníra~striiclurasobre
de Ord~nrcilnmiiiiicipal do

,,,

-

A rede de distribución deberá ir disposto por riba da rede de
saneamento. coa debida protección das cargas do tráfico nos
puntos de cruce de calzadas.

-

A velocidade da auga, nas conduccións estará comprendida
entre 0,50 e 1,5 mlseg..

,

4.5.6.

Rede de Saneamento e Depuración

Condicións de Deseño

Condicións Xerais.

O saneamento realizarase polo sistema separativo con diferentes
conducción para as augas residuais e pluviais

Tódalas instalacións da rede de saneamento cumprirán o disposto no
artigo 44.6 da Lei de Costas e concordante do seu Regulamento.

Tódalas vías xerais, de tránsito rodado serán dotadas no momento da
súa

O deseño das redes de saneamento nos proxectos, terá en conta a

construcción,

das

redes

de

saneamento

ou

colectores

correspondentes se aínda non existiran ou resultaran inadecuados.

ordenación global da zona a efectos do seu dimensionamento, tendo en
conta especificamente, o caso en que as redes proxectadas haxan de

As velocidades na rede deberán quedar comprendidas entre os límites

servir nun ámbito superior ó do proxecto.

necesarios para evitar. por unha parte, a sedimentación de afluentes, e

.

por outra. a erosión do material das conduccións.

,'/

.,

,

Queda prohibido calquera tipo de vertido a celo aberto, incluso en solo
rústico, salvo que cumpra estrictamente a normativa prescrita polos

Soamente no' caso de vivendas unifamiliares

organismo responsables da salubridade e o medio ambiente e se

o uso de fosas sépticas cando constitúan un

obteña a preceptiva autorización municipal.

f

0 s diámetros mínimos a empregar na rede serán
Condicións de Cálculo

e de 20 cm, nas acometidas domiciliarias. Para
,;..,,
11200 o diámetro non será inferior a 40 cm.A velocidade, en toddl6asc1,;,,,,,,,o,.
,

Para o cálculo da rede de sanearnento adoptáranse como canles de

estará comprendida entre 0,6 e 3,5 mlseg., debendo xustificarse

augas residuais o medio e o máximo previstos para o abastecemento de

razoadamente as solucións fóra destes límites.

augas, para os canles de augas de choiva poderanse tomar como
curvas

aproximadas

de

intensidades

máximas de

choiva

as

As características dos colectores empregados nas redes de recollida de

correspondentes á fórmula 1=260 x n x 0.42 x t x 0,52, onde "n". é o

augas residuais serán tales que se garanticen as condicións de

número de anos de probabilidade de repetición "t", o tempo en minutos

impermeabilidades esixidas no Prego de Prescricións Técnicas Xerais

de duración da choiva, e "I", a súa intensidade en metros por segundo e

para tubeiras de saneamento de poboacións, aprobado segundo Orde

hectárea.

de 15 de setembro de 1974 polo Ministerio de Obras Públicas e
Urbanismo.

En tódolos casos, ós canles obtidos segundo os métodos expostos se
Ile aplicarán os coeficientes de escorrentía. dos cales os valores

Nas canalizacións tubulares non se pasará de 60 m. entre a separación

mínimos serán os seguintes:

dos pozos de rexistro, a non ser que se trate de obras especiais de

-

Zonas urbanizadas con edificación colectiva: 0.7

aliviadoiros ou sifóns e, neste caso, preveranse pozos de limpeza á

Zonas con edificación unifamiliar en fileira: 0.5

entrada e caída da obra especial correspondente. No resto da rede de

Zonas con edificación unifamiliar illada: 0,4

saneamento tubular disporanse pozos de visita ou rexistro a distancias

Zonas con edificación industrial: 0,4

comprendidas entre 30 e 40 m.

-

Zonas de parques e xardíns ou de cultivos: 0,2
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Nas cabeceiras dos sumidoiros que sirvan a varios edificios disporanse

lndependentemente da tensión, entenderase sistema local, toda a rede

de cámaras de descarga para a limpeza da cal a capacidade será de

que atenda exclusivamente a un abonado local ou a unha actuación

0,5 m3, para os sumidoiros de 30 cm e de 1 m3. como mínimo, para as

urbanística en concreto, ou sexa, rede propia do sector urbanístico

restantes.

industrial.

A profundidade das tubeiras será como mínimo de I m , dende a clave

Condición da Rede en Solo Urbano.

por calzadas ou aparcadoiros viarios, as tubeiras protexeranse con

1.

Rede de transporte:

de ¡;(I,,.::.S

formigón. Si as tubeiras discorren en proximidade de conduccións de
auga potable situaranse como mínimo a 50 cm. de distancia entre as

,
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ata a superficie da calzada. En profundidade inferiores que discorran

I b ,

.

Liñas:

1

xeratrices de ambas e sempre inferiores ás da auga potable.

-3::
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En solo urbano de edificación&o!ectiva/; pechadg
, 'oy d e r t a ,
v,

estará prohibido o tendido áreo.

Os efluentes industriais someteranse a control de forma que as redes
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,
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de saneamento e elementos depuradores colectivos obrigatorios non se
vexan afectados polos vertidos industriais, tanto polo seu volume como

En solo urbano de edificación unifamiliar ou con tecido compacto

polas súas concentracións químicas e bacteriolóxicas, contemplando

poderá autorizarse en tendido aéreo ou petición de titular

tanto a depuración previa antes do seu vertido á rede urbana como ó

interesado, cando as circunstancias técnicas ou económicas o

sistema de tarificación progresiva a empregar en función do tipo de

aconsellan e exista a posibilidade de inclui-lo trazado aéreo por

cuanto dos vertidos.

zonas compatibles coas limitacións impostas por efectos de
visualidade,

4.5.7.

concorrencia

de

persoas,

calidade

urbana,

servidumes e distancias. As edificacións deberán gardar as

Rede de Subministro de Enerxia Eléctrica.

distancias previstas no Regulamento Técnico correspondente.
Clasificación da Rede de Enerxía Eléctrica.
En solo urbano industrial poderase admitir o tendido aéreo.
Rede transporte. Enlaza entre centrais de xeración ou aporta enerxia ás

sendo conveniente discorra o seu trazado acoplado ás vías de

subestacións de reparto.

circulación.

Tensións: 380-220 Kv.

En solo urbano libre de edificación como zonas verdes públicas
destinadas a parques e xardins e de equipamento deportivo de
recreo e expansión non se permitirá o paso de liñas aéreas.

Rede de reparto: As instalacións apóianse mutuamente, absorbendo
cambios soamente na rede propia.

Documento corrixido en base d Orde dr 26 de Xantlro de 2011 da

.

Subestacións:

Tensións: 132-66-45 Kv
Cando condiciones de
Rede de distribución: Tensións 20-15 Kv

seguridade,

mellora de

servicio,

reduccións de servidumes e economía obriguen a fixar
subestacións do tipo 220-132166-45-15 Kv, no centro de
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gravidade das cargas, garantirase un adecuado illamento e

e sinalización, xa que han de cumprir a característica de ser

protección e disporanse dentro dun edificio.

accesibles con medios normais en calquera punto da rede.

Disporanse corredores adecuado ata a acometida da rede
establecida.
2.

b.

Rede de reparto

Centros de transformación
En solo urbano, os CT en ningún caso situaranse á intemperie e
se habilitarán corredores de acceso para ,4. ou 5 cables
:t.

2':

a.

:,

~:,

,

'

Liñas:

-,:\

'

subterráneos de tensión 20-15 Kv e 1 6 ~ s a í d a ~ i d ~ ~ ~ a ~ ~- ...-'
~t~ñsi6ji
!.t,. ,:,..?:.l!',7r
.,er :m";,.
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En solo urbano, as liiias de reparto instalaranse subterráneas,
debendo

estar

protexidas

entre

elas

e

Condicións da Rede en Solo de Núcleo Rural.','
:.

separadas

r
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adecuadamente para evitar induccións de uns cables con outros,
e por avaría se produza un acoplamento indebido entre tensións.
Igualmente terase en conta o dotar ós tendidos en zanxas e
canalizacións con elementos de protección e sinalización, xa que

b.

han de cumprir as características de ser accesibles con medios

En solo de núcleo rural de edificación colectiva pechada e

normais en calquera punto da rede.

aberta, estará prohibido o tendido aéreo.

Estacións transformadas

En solo de núcleo rural de edificación unifamiliar ou con tecido
pozo compacto poderá autorizarse en tendido aéreo ou petición

En solo urbano. a excepción do cualificado, como uso industrial.

de titular interesado. cando as circunstancias técnicas ou

as ETD dispáranse dentro de edificio con arquitectura acorde á

económicas o aconsellen e exista a posibilidade de incluí-lo

estética visual do entorno.

trazado aéreo por zonas compatibles coas limitación impostas
por efectos de visualidade, concorrencia de persoas, calidade

3.
a.

En solo urbano industrial, as ETD poderán dispoñerse á

urbana, servidume e distancias. As edificacións deberán gardar

intemperie en emprazamentos r e S e ~ a d 0
previamente.
~

as distancias previstas no Regulamento Técnico correspondente.

Rede de distribución

No solo de núcleo rural libre de edificación como zonas verdes
Documenta corrixido rn base 6 O r d ~dr 26 de Xan~irode 2011 da
Eans~ll?riai r fdeiio hmkipntr, T?*n&<
inira~stnlclurasobre
ouroRación dulinitiva do Plaii Xe ,1 dr dtiiacibii miiiiicipal do

Liñas:

públicas destinadas a parques e xardíns, e de equipamento
deportivo de recreo e expansión non se permitirá o paso de liñas
aéreas.

En solo urbano, as liñas de distribución en alta (20,15 Kv)
descorreran subterráneas debendo estar protexidas entre elas e

b.

Subestacións:

separadas adecuadamente para evitar que se creen induccións
dun cables en outros e por avaría, se produza un acoplamento

Cando condicións de seguridade, mellora de servicio, reduccións

indebido entre tensións. Igualmente, teranse en conta o dotar ós

de servidumes e economía obriguen a fixar subestación do tipo

tendidos en zanxas e canalizacións con elementos de protección

220-132166-45-15 Kv, no centro da gravidade das cargas,
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garantirase un adecuado illamento e protección e disporase

b.

Centros de transformación:

dentro dun edificio.
En solo de núcleo rural, os CT en ningún caso situaranse á
Disporanse corredores adecuados ata a acometida da rede

intemperie e habilitarase corredores de acceso para 4 ou 5

establecida.

cables subterráneos de tensión 20-15 Kv. e caídas de baixa
tensión.

2.

Rede de Reparto.

\ i ' l .?
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Condicións da Rede en Solo Urbanizable
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Liñas

,
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No solo de núcleo rural, as liñas de reparto instalaranse
subterráneas, debendo estar protexidas entre elas e separadas

a.

Liñas:

..
, ,

I;,.;,'..:.,

' .' .a 11

'

adecuadamente para evitar induccións duns cables con outros, e
por avaria se produza un acoplamento indebido entre tensións.

Poderán autorizar o seu tendido aéreo polos corredor

Igualmente, terase en conta o dotar ós tendidos en zanxas e

protección e reserva previstos. A partir do momento de

canalizacións con elementos de protección e sinalización, xa que

aprobación dun Plan Parcial poderá variarse o trazado aéreo ou

han ce cumprir a características de ser accesibles con medios

transformarse a subterráneo, sendo necesario para que sexa

normais en calquera punto da rede.

esixible a transformación a subterráneo, que os terreos estean
urbanizados ou en curso de urbanización teñan as cotas de nivel

b.

previstas no proxecto de Urbanización e se haxan cumprido as

Estacións transformadoras:

formalizacións dos art.. 29 do Decreto 2.619/1966.
En solo de núcleo rural, as ETD disporanse dentro de edificio
con arquitectura acorde á estética visual do entorno.
3.

Rede de Distribución:

b.

Subestacións:
Poderase autorizar a súa ubicación en zonas adecuadas e
protexida con acondicionamento de solo específico para isto.

a.

Liñas:
Para a súa alimentación disporanse corredores das suficientes
En solo de núcleo rural, as liñas de distribución en alta (20,15

dimensións ata a acometida da rede establecida.

Kv) descorrerán subterráneas debendo estar protexidas entre
elas e separadas adecuadamente para evitar que se creen
induccións dun cables en outros e por avaría, se produza un
acoplamento indebido entre tensións. Igualmente, teranse en

Liñas:

conta o dotar ós tendidos en zanxas e canalizacións con
elementos de protección e sinalización, xa que han de cumprir a

O seu tendido poderá ser aéreo cando discorra polos corredores

característica de ser accesibles con medios normais en calquera

de protección e reserva de previstos. A partir do momento de

punto da rede.

aprobación dun Plan parcial, que non desenrole un sector
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industrial, poderá variarse o trazado aéreo ou transformarse a

Condicións da Rede en Solo Rústico

subterráneo, sendo necesario para que sexa esixible a
estean

En solo rústico de especial protección as ordenanzas do presente Plan

urbanizados ou en curso de urbanización teñan as cotas de nivel

Xeral establecen as medidas a adoptar a efectos da conservación,

previstas no proxecto de Urbanización e se cumpran as

mellora e protección do solo, flora, fauna, paisaxe, cursos e masas de

formalidades do Art.. 29 do Decreto 2,61911966

auga, cultivo ou explotacións agricolas, gandeiras ou forestais, etc..

transformación

a

subterráneo,

que

os

terreos

Consecuentemente co establecido desta protección, a posibilidade da
b.

inclusión neste solo da infraestructura de enerxía eléctrica quedará

Estacións transformadoras:

relegada a estes condicionantes.

\ . Y

"',

Poderase autorizar o seu emprazamento en zonas adecuadas e

.
,:,., ...

..

,

.

~

.

~

<

-

,
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No resto do solo rústico poderase

protexidas con acondicionamento de solo específico para isto.

pública, que non foron tidas en
Para a súa alimentación disporanse corredores das suficientes

de interese xeral.

.' .;

,.

i!
, .

dimensións, ata a acometida coa rede establecida, distinguindo

vi,

as servidumes da liña subterránea e aérea de acordo coa

K.

regulamentación vixente.

4.5.8. Rede de Alumeado Público

3.

Rede de Distribución

Iluminación.

a.

Liñas

A iluminación media das vias públicas adoptarase de acordo coa
densidade media horaria de tráfico rodado e cando non se dispoña dos

Os plans parciais que desenrolen o solo urbanizable haberán de

datos numéricos necesarios. Deberá ser a seguinte:

contemplar o disposto no Art.. 53 do Regulamento de
Planeamento xunto co condicionado establecido por esta

-

Vías primarias de 15 a 20 lux

-

Vias secundarias de 15 a 12 lux

-

Vias peonis, parques, xardins: de 2 a 7 lux

Normativa para solo urbano.
b.

Centros de transformación:
0 s Plans Parciais que desenrolen o solo urbanizable haberán de
contemplar o disposto no art.. 53 do Regulamento de
Planeamento xunto co condicionado establecido por esta

Os cruces perigosos de vías terán un aumento de iluminación do 25%

Normativa para solo urbano.

respecto ás vias onde estean situados.

-
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Condicións de Deseño.

4.5.9. Condicións dos Espacios Libres

1. As luminarias poderán instalarse unilaterais, bilaterais pareadas e

Condicións do Proxecto

bilaterais ó tresbolillo, de acordo co ancho da calzada.
1. O deseño analizarase atendendo á integración nos espacios

2. Nas vias de dobre calzada separadas por unha banda central non
superior a 12 m. de anchura, as luminarias poderán colocarse sobre

públicos limitrofes distinguindo: áreas de estancia, itinerario
singulares, arborados, mobiliario urbano, etc..

báculos de dobre brazo, situados en dita banda central cando a
2. O proxecto determinará as áreas expresamente dedicadas á

latitude de cada calzada non exceda de 12 m.

instalación de estructuras móbiles e edificacións provisional
3. A altura das luminarias sobre o plano da calzada estará

sometidas a cesión ou poxa municipal,

1,

comprendida entre 6 e 10 m pudendo recorrer a alturas superiores

infraestructura e instalacións ou dotacións

cando se trate de vias moi importantes. prazas ou

caracter do área.

cruces

superiores. Para o cálculo da altura citada terase en conta o ancho
da calzada, a potencia luminosa das Iámpadas e a separación entre

i'

/

1

3. O proxecto desenrolará a urbanizaciói integral:,do.seu .+mbito
, ,

definindo as servidumes ás que se dera lugar: o t r a ~ ~ d o ' , , d a s - ':'d,,
."'~

unidades luminosas.

infraestructuras que discorran no seu ámbito.

L?~<'

..

,

.

. . -.-.....

4. As luminarias, apoios, soportes, candelabros e cantos accesorios se

utilicen para este servicio público. serán análogos ós utilizados polo

4. O tratamento de xardineria, arborado, pavimentación, mobiliario,

sinalización e alumeado deberá adaptarse ás posibilidades de

Concello nas rúas de caracteristicas semellantes.

conservación, segundo corresponda á iniciativa pública ou á
5. As redes de distribución do alumeado público, serán independentes
da rede xeral e se alimentarán directamente da caseta de
transformación mediante circuito propio.
6. As acometidas das redes de alumeado público efectuaranse dentro

da caseta de transformación das compañias subministradoras do
fluido eléctrico, e os centros de mando poderán ser: manuais,
unifocais, multifocais ou automáticos, segundo a clase de
instalación de alumeado público e as súas caracteristicas serán
semellantes ás utilizadas polo Concello.

7. Esixirase o enterramento de tódalas conduccións eléctricas do
alumeado público ou privado.

)

-
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privada, a través dunha entidade de conservación ou calquera outro
tipo de iniciativa.

4.5.10. Condicións Esteticas da Urbanización.

En xeral as liñas de transporte de enerxía eléctrica, telefonía. televisión,
etc., disporanse subterráneas nos solos urbanos, urbanizables e de
núcleo rural.
As instalacións urbanas, tales como estacións de transformación,
depósitos

de

auga,

depuradoras,

etc..,

deberán

integrarse

adecuadamente na paisaxe, para o cal disporán dunha pantalla vexetal
que aminore o seu impacto sobre O medio.
0 s materiais a utilizar nas obras de urbaniz@qron<:deQe@nser
adecuados á tipoloxia do solo onde se
relevancia a elección dos acabos nos cascos

.

/
\,
i,

~~

Tui, febreiro de 2011
Por INTERURBAN, S.A
O Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos

Ado. Roberio Aya Duarte

Documenta cenirido tn hacc d Orilt de 26 lt Xanpiro de 2011 da
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN

ORDENANZA MUNICIPAL PARA A INSTALACIÓN

E FUNCIONAMENTO DE

DO MUNICIPIO DE TU1 (PONTEVEDRA)

(: ., ,:..':

CAP~TULOl. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

ANEXO N01. ORDENANZA DE ANTENAS DE TELECOMUNICACIÓN.

/'.

Artigo 1.

Obxecto

/;?
i~
:,1

A continuación inclúese a ordenanza que rexerá na instalación das antenas de

O obxecto desta Ordenanza é regula-las condicións kibanísti

telefonía móbil e telecomunicación.

ás que deben someterse a ubicación, instalación e funcionamento das infraestnicturas
radioeléctricas de telecomunicación no termo municipal a fin de que a súa
implantación se realice con todas as garantías urbanísticas, medioambientais e de
seguridade e salubridade para os cidadáns e se produza a menor ocupación e o
mínimo impacto visual e medioambiental no entorno.
Todas as instalacións terán que respectar a Lei 2312003, de 3 de novembro, Xeneral
de Telecomunicacións e o Decreto 42412005, de 15 de abril de Telecomunicacións.
Por outra parte, haberán de respectarse as condiciones sinaladas en o informe de
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio de fecha 21 de outubro de 2008, referente
al. Plan Xeral de Ordenación Municipal de Tui.
Artigo 2.
1.

Ámbito de Aplicación

Están incluídas no ámbito de aplicación desta Ordenanza as infraestructuras
radioeléctricas con antenas susceptibles de xerar campos electromagnéticos
nun intervalo de frecuencia de entre O Hz a 300 GHz que se encontran situadas
en termo municipal, e concretamente, antenas e infraestructuras de telefonía
móbil accesible ó público e outros servicios de telefonía móbil; antenas e
infraestructuras de radiodifusión e televisión, as instalacións radioeléctricas de
redes públicas fixas con acceso radio e radio enlaces.

2.

Quedan exceocionadas desta Ordenanza:
2.1.

As Antenas catalogadas de radioaficionados.

2.2.

As antenas pasivas de radiodifusión e televisión.

2.3.

As antenas emisoras de usuario para acceso ás redes públicas fixas e
as antenas que constitúen microcélulas e picocélulas.

3.

Os equipos e estacións de telecomunicación deberán ruxirse por a Lei Xeral de
Telecomunicacións.
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CAP~TULOII. PLANIFICACIÓN

pretendan instalar,

DA IMPLANTACIÓN E DESENROLO.

sen localización en coordenadas UTM (C

coordenadas exactas para instalacións non executadas). código de
Artigo 3.

identificación para cada instalación e cota altimétrica. Asúmesmo os

Obrigación e Obxecto da Planificación

planos deben incluir nomes de rúas e número de policia.

1.

2.3.

Cada un dos operadores que pretende a instalación ou modificación das

Documentación técnica para cada instalación con descrición dos

infraestructuras de telecomunicacións a que se refire o artigo 2.1. anterior

elementos e equipos que a integran e zona de servicio; localización do

estarán obrigados á presentación ante o Concello dun Plan de Implantación

emprazamento coa cualificación urbanistica do solo, afeccións

que contemple o conxunto de todas as súas instalacións radioeléctricas dentro

medioambientais e ó patrimonio histórico-ariistico; incidencia dos

do termo municipal.

elementos visibles da instalación sobre os elementos que se consideran
protexidos e que afecten á paisaxe ou ó entorno medioambiental nos

2.

1

~upostosen que a ubicación se realice en sqlo
,
, .noh:'úr~anizable;.~.e~
!
. ..
. . , .-,.
,(),:~,;,,;
,,,,
, ,,,,,,'?,~,.
., ,
.
.
posibilidade de uso compartido.
"'9,
,I!, , , p, _, ,! ,,,,.,ir
.,

O Concello, á vista dos diferentes Plans de Implantación presentados polos

T

operadores, poderá requiri-la incorporación de criterios ou medidas de

I

Z

C;.,.-'t..

[

coordinación e atenuación do impacto visual ambiental.

t..,(;>, ,

2.4.

,

,;

'----.---_21,,;;;

Dito Plan proporcionará a información necesaria para a adecuada integración
ordenación medioambiental e territorial, asegurando o cumprimento das
limitación establecidas na lexislación vixente.

9
Artigo 4.
1.

'

Datas previstas de retirada de instalacións, para instalación que
quedaranouquedenendesuso.

Contido do Plan de Implantaci6n
2.5.

O Plan de Implantación reflectirá as ubicacions das instalacións existentes e

Programa

de

mantemento

das

instalacións,

especificando

a

periodicidade das revisións ( a lo menos unha anual) e as actuacións a

as áreas de búsqueda para aquelas previstas e non executadas.

realizar en cada revisión.
2.

O Plan integrado pola seguinte documentación:

3.

A información gráfica sinalará os lugares de emprazamento. con coordenadas
UTM e sobre a cartografía seguinte:

Memoria coa descrición dos servicios prestados, as solucións constructivas
utilizadas e, a lo menos, as medidas adaptadas para la minimización do

5.000 para instalacións que se empracen na demarcación

impacto paisaxistico e medioambiental das instalacións previstas no Pla
estes efectos, xustificarase, coa amplitude suficiente a solución adoptada e a

A escala 1:2.000 para as instalacións que se empracen na demarcación

necesidade das instalacións plantexadas.
2.1.

Titulo habilitante para a implantación da rede de telecomunicacións.
4.

2.2.

Planos do

esquema

xeral

do

conxunto

das

infraestructuras

, .,,,,;,,

,,,,

11

t.,

Programa de execución das novas i n s t a l a c i Ó n s , e / ~ ~ ~ d ~ & ~ i ~ ~ ~ d ~ ~ ~
.. .~
.
/
existentes que incluirá, a lo menos. a seguinte.informa~~hx
! a , ~ 3 ~ , ; ,;,-_...
,
~.
.
c.",.
'jj
,;;~,
,
l
,
'
.
/
bi>-,;.;,;.
. ..
, .
.2 11
.i-/
/:
~'
9 Calendario previsto de implantación das noviti ~ ~ t a l a c i ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ,
"Cp,
9 Datas previstas de posta en servicio.

,

das instalación incluidas no ámbito de aplicación desta Ordenanza na

:

<l.,:;;

'

3.

,\

~

A documentación que integra o Plan de Implantación presentarase por
triplicado no rexistro Xeral da corporación.

radioeléctricas, indicando as instalacións existentes e as que se
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Artigo 5.
1.

Criterios para a elaboración do Plan de Implantación

Conforme ó establecido no RD 1066/2001. na planificación das instalacións

Artigo 8.

Limitacións de Instalación.

A

r

dc data

radioeléctricas, os seus titulares deberán ter en consideración, entre outros
criterios, os seguintes:

tic liii~dioAIIII,:-,II~;,

1.

ubicación, caracteristicas e condicións de funcionamento das estacións

i;.!i.ii-i~,l L

2 !! ,.;!.h.

il;,l;~l~utui.as

?c!(l
L. > i ,

De salubridade.
A instalación e o funcionamento das

radioeléctricas, deben minimizar os niveis de exposición do público en xeral ás

observar con rigor a normativa vixente en materia de exposición humana ós

emisións radioeléctricas con orixe tanto nestas como, no seu caso. nos terminais

campos electromagnéticos, en especial a establecida no Real Decreto

asociados ás mesmas, mantendo unha adecuada calidade do servicio.

1066/2001, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento que

No caso de infraestructuras radioeléctricas sobre cuberta de edificios, os seus titulares

establece. entre outras, medidas de protección sanitaria fronte a emisións

procurarán, sempre que sexa posible, instalar o sistema emisor de maneira que o

radioeléctricas, e en particular:

diagrama de emisión non incida sobre o propio edificio, terraza ou ático.
De maneira particular, na maior medida posible, os niveis de emisión pretos ás áreas

Non poderán establecerse novas instalacións radioeléctricas ou modificar as

de influencia sobre espacios sensibles, tales como escolas, centros de saúde,

existentes cando do seu funcionamento conxunto puidera supoñer a superación dos

hospitais ou parques públicos.

límites de exposición establecidos na normativa aplicable.
Nas instalacións de equipos pertencentes a redes de telecomunicacións adoptaranse

2.

Nas instalacións deberase utilizar a solución constructiva que mellor contribúa

a S medidas necesarias para garantir as debidas condicións de seguridade e a máxima

á minimización do impacto visual e medioambiental.

protección á saúde das persoas. En particular. estas medidas extremaranse sobre
espacios sensibles tales como escolas, centros de saúde. hospitais ou parques

Artigo 6.

Efectos

públicos.

A presentación do Plan de Implantación será condición indispensable para que o

2.

Urbanísticas

municipio outorgue as licencias pertinentes para o establecemento das instalacións.
As previsións contidas en ditos planes no se considerarán definitivas e inalterables

2.1.

Con caracter xeral, prohibese a instalación na fachada dos edificios das

sino que deberán adaptarse as necesidades de os consumidores públicos, privados e

infraestructuras radioeléctricas incluidas no ámbito de aplicación desta

empresariais.

Ordenanza, a excepción do cableado. Asúmesmo, a súa instalación
sobre cuberta realizarase de forma que se reduza o seu impacto visual

Artigo 7.
1.

2.

Actualización e Modificación do Plan de Implantación

sobre a via pública.

As operadoras deberán comunica-las modificación do contido do Plan de

.

Sen prexuízo da normativa especifica, non poderán establecerse

Implantación presentado. solicitando a súa actualización para poder proceder a

instalación de radiocomunicación nos bens inmobles de interese cultural

facer efectivos ditos cambios.

declarados monumentos pola Lei de Patrimonio Histórico.

En todo caso, as operadoras deberán adecúa-lo Plan á normativa que en cada
momento sexa de aplicación nesta materia.

PLAN Xlr.Hi\L DE ORDENACIÚN RIUR'CIPAL DE TU1 - NORRWS URBAN~STICAS

3.

Limitaranse as instalacións nos conxuntos histórico-artisticos, zonas
arqueolóxicas e xardins declarados como bens de interese cultural,
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obrigándose a incorpora-las medidas de mimetización ou as solucións

funcionamento se axuste ás prescricións establecidas pola vixente normativa

especificas que minimicen o impacto visual.

de protección do medio ambiente urbano, segundo figura no Plan Xeral de
Ordenación Urbana e nos demais instrumentos de ordenación urbanística.

2.4.

Calquera instalación que se solicite nun edificio protexido precisará do
dictame favorable da Comisión Municipal de Patrimonio.

3.

5.

[,'i..,

,,

j:

khn~ervaiión& j ~ 2 f i t @ ~ m y n t 0 i i : c i i 1 l ú ~

do espacio no que se ubiquen.

rk

2 !: : :jl!!,?,?,y

(:.

,<"m

'k
,

~

,.,.""

0 s contedores destinaranse exclusivamente a:alb,
rgar
,>
das infraestructuras radioeléctricas.

O Concello poderá establece-la obriga de compartir emprazamento para

,~:,.k,.

posibilite o tránsito de persoas, necesario

. .

6.

tL~,:<q

j ~ ,

A instalación das infraestructuras radioeléctrica8,~,~.ctuar~se:de,,foy~
~qUe,~'$li~r~!l:l,,

Uso compartido
3.1.

~,: ,".. . :!

\ f / '!,l'.,-,-

/<.,$,:,

..,

,.,
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i.-

~

z;~:.,.,

..

~

.

!

i;: " " ' : : . , ; , ; ~ ~ , , , " j o 2 ; ,

&pio
1 equiparpen;,~'
'., /'

/

h i - ::.;

:. '.;,isüs

CU-;O

aquelas instalacións que se ubiquen en terreos de dominio público.

7.
3.2.

As caracteristicas e sistemas de protección das infraestructuras radioeléctricas

Cando se trate da utilización por diferentes operadores dunha

cumprirán o establecido pola normativa específica de aplicación e polo

determinada ubicación. procurarase a menor separación entre as

planeamento urbanístico e demais Ordenanzas vixentes.

diferentes antenas e a mellor composición rítmica. para logra-la máxima
integración na paisaxe urbana.
Artigo 9.

Condicións de Protección Ambiental e de Seguridade das

Instalacións.
1.

Con caracter xeral as estacións radioeléctricas de radiocomunicacións

deberán:
1.1.

Utiliza-la solución constructiva dispoAible no mercado que cas menores
dimensións, reduza ó máximo o impacto visual e ambiental.

1.2.

Resultar compatibles co entorno e integrarse arquitectonicamente de
forma adecuada.

2.

A intervención do Concello nese ámbito salvagardará os principios de
transparencia, proporcionalidade e non discriminación.
h~!JMenlocorlrida en

3.

Nas instalacións das infraestructuras radioeléctricas adoptaranse as medidas
necesarias para reducir o máximo o impacto visual sobre a paisaxe
arquitectónico urbano, coas debidas condicións de seguridade.

4.

A climatización de calquera recinto contedor efectuarase de forma que os
sistemas de refrixeración se sitúen en lugares non visibles e o seu

ha@
d Orde dp 20 dp Xan~irade 2011 da

T,

Acreditación fehacente do cumprimento das normas e directrices
dictadas polos órganos competentes en materia de saúde ambiental.

Artigo 10.

Suxeición a Licencia

F

Impactos ambientais producidos por ruídos e vibracións e pola excusión
forzosa de aire quente ou viciado.

Estarán sometidos á obtención de licencia municipal as obras. instalación e actividade

T,

Impacto visual na paisaxe arquitectónica urbana.

e funcionamento as infraestructuras radioeléctricas incluidas no ámbito de aplicación

T,

Medias correctora que se propoñen adoptar para eliminar ditos

desta Ordenanza.
Artigo 11.

impactos e grado de eficacia previsto.

,

',. . . r ~ ' ~, .. , , ,.-~.(,,
1.1.2. Documentación aráfica ilustrativa do
i
m
d
~
' . !,..>,, h &vistial ~d&,iiistalaoión

-

Requisitos para a petición e tramitación das solicitudes de licencia

urbanística para as infraestructuras radioeléctricas en solo non urbanizable.

~

1>,,1.:,'
~

~

~~

'

1.

A tramitación axustarase ó establecido nesta Ordenanza con caracter xeral,
coa salvedade referida no apartado seguinte:

T,

r

'

2.

-

O Concello deberá trasladar o expediente o órgano da Administración
Autonómica competente na materia. O Concello emitirá un dictame sobre as

..

.

'../

,,i

Lateral dereito; dende a beirairirgcontrarkd&.$fg'%'5'~#da
instalación.

-

solicitudes de licencia en solo non urbano nel farase constar todo o referido ó
impacto ou afectación da instalación sobre o medio e a proximidade a vivendas

Lateral esquerdo: dende a beirarrúa contraria da via, a 50
metros da instalación.

ou zonas habitadas.
Si o estimasen procedente os servicios técnicos municipais, deberá
Artigo 12.

Disposicións aplicables a Tramitación das Licencias.

aportarse, ademais, simulación gráfica do impacto visual dende a
perspectiva da visión do viandante ou dende outros puntos.

1.

Ademais da documentación requirida con caracter xeral polas normas de

1.1.3. Plano. a escala adecuada. da localización da instalación e do trazado

procedemento do Plan Xeral de Ordenación Urbana e demais instrumentos

cableado.

urbanísticos, que sexa necesaria e congruente coa natureza e caracteristicas
da instalación de que se trate. á solicitude das licencias acompañarase:

1.1.4. Descrición das medidas correctoras adoptadas para a protección contra
as descargas eléctricas de orixe atmosférico, asi como das de

1.1.

Proxecto

Técnico

formado

por

técnico

competente

e

visado

polo

sinalización e valado que restrinxa o acceso de persoal non profesional

correspondente colexio profesional no que se inclúa, como minimo, a seguinte

á zona.

documentación:
Referencia ó Plan de Implantación previamente presentado que
1.1.1. Estudio de cualificación ambiental que describa con detalle a posible
incidencia da súa implantación e funcionamento no medio natural

contemple as características da instalación para que a solicite a
,,,ió,,

licencia. con expresión do código de identificación correspondente.

exterior e interior das edificacións e construccións do seu entorno, con
indicación dos seguintes datos:

Declaración ou compromiso de mante-la instalación en perfectas
condicións de seguridade, estabilidade e ornamentación.
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dende o nivel da vía pública e xustificativ~,& localización e da solucio~
, ... . -3
. .... -...-.l
de instalación elixidas na que se inclúen:
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1.4.

Acreditación da presentación ante o Ministerio de Industria, Turismo e

Para este tipo de estacións, concederase simultaneamente ademais a licencia que

Comercio do Proxecto Técnico necesario para a autorización por este

autorice a súa posta en funcionamento.

das instalacións radioeléctricas.
Artigo 13. Disposicións procedímentais de Caracter Xeral
2.

Para a concesión das licencias será preceptivo o informe favorable dos
servicios municipais competentes en materia de medio ambiente, de patrimonio

1.

A solicitude e a correspondente documentación presentarase por

histórico e estética urbana e, cando proceda segundo a normativa sectorial

triplicado no Rexistro Xeral do Concello. Esta documentación ira

aplicable. o informe dos órganos ou institucións competentes en materia de

acompañada da acreditativa do cumprirnento das obrigacións tributarias

protección do patrimonio histórico-artistico natural cando os edificios estean

que determinen as Ordenanzas

incluídos no Catálogo de Patrimonio.

aseguramento, mediante a subscrición
responsabilidade civil, dos danos q u P 6s

3.

ocasionar a persoas ou ós bens.

Concederanse simultaneamente as licencias que autoricen a instalación, as

4:

obras precisas e a actividade de telecomunicación á que se refira a solicitude
presentada.

p ,,
2.

. 1,
--

.;.

~

,--n.~duJ;..,,,,,.,:..r

A presentación incompleta ou d e f e c t u o s ~ ~docu
di
entac~on,;a,$~fári~rhm~;l;~~~

T

referencia os artigos anteriores deberá skSubsjinada
ng$;ai'o
. __i
hfd,:;

4.

;.

L/¡,.-

de 10

A posta en marcha estas instalacións, estará sometida á concesión polo

dias a partir da notificación que. a este respecto, remita o Cofit?861~.0&

Concello da correspondente licencia de funcionamento. Para a obtención desta

interesado. A non susbsanación en prazo comportará a desestimación

licencia o solicitante deberá acredita-la aprobación polo Ministerio de Industria.

da solicitude.

Turismo e Comercio do correspondente proxecto técnico e o informe favorable
3.

da inspección realizada polo m e m o Ministerio.

Sen prexuizo do preceptivo trámite de audiencia ós interesados,
acreditarase, no seu caso, a autorización do titular ou titulares do predio

5.

onde se ubique a instalación.

No obstante o anterior, no caso de estacións radioeléctricas de menos de 10
vatios de potencia e de estacións de radio enlace que. conforme ó previsto
nesta Ordenanza, precisen de licencia municipal, aportarase a seguinte

4.

A competencia para resolve-la petición corresponde o Alcalde. A
resolución concedendo ou denegando as licencias deberá dictarse

documentación:

conforme ó procedemento e no prazo establecido nas súas respectivas
5.1.

5.2.

Memoria descritiva e xustificativa das obras e instalacións. da

ordenanzas e, supletoriamente, na Lei 3011992, do 26 de novembro, do

localización da instalación na construcción ou no edificio e do trazado

réxime Xuridico das Administracións Públicas e do Procedemento

do cableado.

Administrativo Común.

Planos a escala adecuada das obras e das instalacións, da localización
da instalación na construcción ou no edificio e do trazado do cableado.

5.3.

cumentn co:rixido rn hase 4

Certificación da acreditación oficial da empresa responsable das obras
e instalacións.
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CAP~TULOV. CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS.

3.
Artigo 14. Deber de Conservación.

Ademais do titular da licencia e do propietario das instalacións, serán
responsables subsidiarios do cumprimento das obrigacións reguladas neste
articulo, a excepción do deber de revisión, o promotor da obra ou da

1.

Os titulares das licencias, así como os propietarios das instalacións,

actividade, o que houbera realizado a instalación e o propietario ou

están obrigados a mantelas nas debidas condicións de seguridade,

comunidade de propietarios do inmoble onde se ubican.

estabilidade e conservación, así como a incorpora-las melloras
tecnolóxicas que contribuían a minimiza-lo impacto ambiental e visual

Artigo 15.

Renovación e Substitución das Instalacións

das mesmas.
Asúmesmo, terán que revisa-las instalacións anualmente, notificando ó

Estarán suxeitas ós mesmos requisitos que a primeira instalación a renovación ou

Concello no prazo de dous meses a acreditación de dita revisión

substitución com~letadunha instalación e a reformadas.caracteristicas da mesma

aportando a seguinte documentación:

que foran determinantes para a súa autorizacrón;la$j&~fcomo a iituacion;¿algún

;ilJl\'

.

.-

..

' ""'*' n
dos SBUS elementos por outro de caracteristick difd&A/!$~ ds ?utorizadas. '' --.
".. L j

--

. .-

'

k Certificación do cumprimento dos niveis emisión segundo os

>

establecidos polo organismo cornpetente.

Artigo 16.

Documentación gráfica do estado visual da instalación

1. Co fin de asegura-lo cumprimento do

Ordes de Execución
,.18.

r

na resente Ordenanza, o

bci::>#
,,;e,i,T;;s Duc.,

órgano cornpetente do concello dictará as ordes de execucion qúe sexan

P Informe de afección da instalación sobre a estructura do edificio que a

necesarios, as cales conterán as determinación seguintes:

soporta (no caso de instalacións en edificios).
1.l.
Dos traballos e obras a realizar para cumprir o deber de conservación das

k Plan de medidas correctoras dos problemas detectados.

infraestructuras radioeléctricas e da súa instalación ou, no seu caso. da
súa retirada ou dalgún dos seus elementos.

Cando os servicios municipais detecten un estado de conservación
deficiente , o comunicarán ós titulares da licencia para que. nun prazo

1.2. Do prazo para o cumprimento voluntario do ordenado, que se fixará en

de quince días a partir da notificación da irregularidade, adopten as

razón directa da imvortancia. volume e com~lexidadedos traballos a

medidas oportunas. No caso de urxencia. cando existan situacións de
perigo para as persoas ou os bens, as medidas haberán de adoptarse

2.

de forma inmediata. De non ser así, a instalación poderá ser retirada

A orde de execución determinará, en función da entidade das obras a

polos servicios municipais, a cargo do obrigado.

realizar, a esixibilidade do proxecto técnico, e no seu caso. dirección

Nos supostos de cese definitivo da actividade ou existencia de elementos
da instalación en desuso, o titular da licencia ou, no seu caso, o propietario

2. Nos casos de infracción graves ou moi graves, aparte da sanción que en cada

das instalacións deberá realizar as actuacións necesarias para desmantelar

caso corresponda, a Administración municipal poderá dispoñer o desmontase

e retirar os equipos de radiocomunicación ou os seus elementos,

ou retirada das instalacións, con reposición das cousas ó seu estado anterior Ó

restaurando o estado anterior do terreo, a construcción ou edificio que

da comisión da infracción. De non ser axustada dita orde polo responsable,

serva de soporte a dila instalación.
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iniciarase expediente de execución subsidiaria w n repercusión dos gastos Ó

DO MUNICIPIO DE TU1 (PONTEVEDRA)

interesado.
3. As infraestructuras radioeléctricas instaladas sen licencia sobre solo de uso ou

dominio público municipal, non necesitarán o requirimento previo ó responsable

ANEXO No 2.

CATALOGO DE EDIFICIOS E ELEMENTOS A CONSERVAR.

da instalación e serán retiradas polo Concello, con repercusión dos gastos Ó
No TOMO IV aparte, inclúese o Catálogo de edificios e elementos a conservar.

interesado, ademais da imposición das sancións que correspondan.

Este Catálogo divídese en Tomo 1 de 3, Tomo 2 de 3 e Tomo 3 de 3.
Artigo 17.

Fianzas

O Concello poderá esixir unha fianza ó titular da instalación para cubrir a
execución de tódalas medidas de protección e de corrección que se impoíian e o
desmantelamento da mesma.
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