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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
MOAÑA
Urbanismo e Patrimonio
APROBACIÓN DEFINITIVA E PUBLICACIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL
A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, por Orde do 22 de novembro
de 2016 publicou no Diario Oficial de Galicia nº 242, do 21/12/2016, que acordou aprobar
definitivamente as áreas do Plan xeral de ordenación municipal de Moaña, deixadas en
suspenso. Na citada orde, recollíase a obriga do Concello de achegar un documento refundido
do PXOM, que introduza as condicións establecidas na orde. O dito documento refundido foi
aprobado polo Pleno da Corporación do Concello de Moaña na sesións da data 29/12/2016 e
correccións da data 26/01/2017.

“ORDE do 22 de novembro de 2016 de aprobación definitiva das áreas do Plan xeral de
ordenación municipal de Moaña, deixadas en suspenso.
O Concello de Moaña eleva, para a súa aprobación definitiva, o documento refundido
do Plan xeral de ordenación municipal consonte o disposto no artigo 85.7 da Lei 9/2002,
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUG), en relación coa
disposición transitoria 2ª.1) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG).
Analizada a documentación achegada polo Concello, e vista a proposta literal que con data
18.11.2016 eleva a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, resulta:
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En consecuencia e en cumprimento do que dispoñen os artigos 92 da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística de Galicia, aplicable segundo o previsto na disposición
transitoria segunda da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 70.2 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, publícase para xeral coñecemento, xunto
coa Orde da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio do 22 de novembro
de 2016, a normativa e ordenanzas do antedito plan, que entrará en vigor coa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra:
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I. Antecedentes
1. O Concello de Moaña ten vixente o Plan xeral de ordenación municipal aprobado
mediante Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas do 13.7.2011 de
aprobación definitiva parcial do PXOM, que deixou en suspenso áreas e determinacións nas
cales o Concello debía introducir as correccións necesarias.
2. Nas sesións plenarias do 13.7.2016 e 29.9.2016, o Concello de Moaña aprobou as áreas
en suspenso ao abeiro da Orde do 13.7.2011.
3. Constan no expediente informes municipais do arquitecto, do 26.9.2016; do secretario,
do 26.9.2016; e da Intervención, do 28.9.2016.
4. Ao abeiro do establecido na disposición transitoria 2ª.1) da LSG, os plans aprobados
provisionalmente antes da entrada en vigor desta lei poderán continuar a súa tramitación ata
a súa aprobación definitiva a teor do disposto na LOUG.
II. Análise e consideracións
Logo de analizar a documentación do PXOM de Moaña, redactada por Ecoduas, S.L., e coa
dilixencia de aprobación provisional do 30.9.2016, púidose comprobar que esta emenda as
deficiencias sinaladas na Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
do 13.7.2011, cumprindo, en todo caso, facer as seguintes consideracións:

O ámbito SP4 remitido ao Plan especial do porto de Vigo (PEPV) cualificarase como
sistema xeral portuario, con axuste á delimitación de espazos e usos portuarios da Autoridade
Portuaria de Vigo (DEUP) aprobada pola Orde FOM 822/2015, do 13 de abril.
2. Determinacións en solo urbano
1. Na fronte costeira, cómpre clasificar como solo urbano, dado o seu grao de urbanización
e transformación, os seguintes ámbitos:
——  Desde a praia do Con ata a praia de Meira na avenida Porta do Sol na contorna do
punto 313 do deslindamento do termo municipal de Vilaboa ao termo municipal de
Cangas aprobado pola Orde ministerial do 17.7.2007.
——  Desde a praia do Cocho ata o punto 491 do deslindamento do termo municipal de
Vilaboa ao termo municipal de Cangas aprobado pola Orde ministerial do 17.7.2007.
——  Desde o punto 512 ata o punto 539 do deslindamento do termo municipal de Vilaboa
ao termo municipal de Cangas aprobado pola Orde ministerial do 17.7.2007.
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1. Estrutura xeral e orgánica do territorio

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

——  Ámbito do sistema xeral portuario SP3 en Domaio.
——  Ámbito do PEPV entre os puntos 639 e 644 do deslindamento do termo municipal
de Vilaboa ao termo municipal de Cangas aprobado pola Orde ministerial do
17.7.2007.
——  Desde o punto 735 ata o punto 766 do deslindamento do termo municipal de Vilaboa
ao termo municipal de Cangas aprobado pola Orde ministerial do 17.7.2007.
2. As actuacións illadas municipais AI1, AI2 e AI3, propostas no ámbito de ordenanzas 2 e
3 ao norte da PO-551 e limitado ao oeste polo SUR-D-5 e ao leste polo cemiterio de Meira,
deberán incluírse no estudo económico do PXOM.
3. Observacións formais e documentais
1. No solo urbano, non procede superpoñer a clasificación como solo rústico de protección
de infraestruturas na zona de afección das estradas e liñas eléctricas.
2. Debe grafarse claramente a liña de delimitación do solo urbano nos planos de ordenación,
que desaparece nalgúns ámbitos de Moaña e Domaio.
3. Cómpre incluír na listaxe de equipamentos da memoria os depósitos de auga grafados.
4. Cómpre incluír na normativa, as fichas do sistema xeral portuario SP1, SP2, SP3 e SP4.
5. No plano 4.4.04 eliminarase a ordenanza 4 de solo urbano, no ámbito ao sur do predio
singular de Domaio clasificado como solo rústico.

7. Cómpre representar coa mesma grafía todos os sistemas xerais portuarios.
4. Adaptación ao Plan de ordenación do litoral
1. Na ficha do P-22 farase constar a necesidade de observar as condicións xerais do artigo
61 do POL e de ter en conta os usos existentes segundo a cartografía de usos.
2. No ámbito do P3 as alturas máximas axustaranse ás da contorna. A súa ordenación
detallada requirirá a emisión de informe do organismo competente en materia POL.
A competencia para resolver sobre a aprobación definitiva do planeamento xeral
corresponde á conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, de conformidade
co disposto nos artigos 89 e 93.4 LOUG e o artigo 3.a) en relación coa disposición transitoria
segunda do Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica
das consellerías da Xunta de Galicia.
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6. De resultas da eliminación do número 9.19, non coincide o índice coa normativa.
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III. Resolución
En consecuencia, e de conformidade co artigo 85.7.a) da LOUG,
RESOLVO:
1º. Aprobar definitivamente as áreas do Plan xeral de ordenación municipal de Moaña,
deixadas en suspenso na Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
do 13.7.2011, con suxeición ao cumprimento das condicións contidas no punto II anterior.
Con este fin, o Concello deberá achegar un documento refundido do PXOM, que introduza
as citadas condicións.
2º. Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a sala
correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se
contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
3º. De conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello deberá publicar no Boletín Oficial da
provincia a normativa e ordenanzas do plan aprobado definitivamente.
4º. Notifíquese esta orde ao Concello e publíquese no Diario Oficial de Galicia.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE MOAÑA
(PONTEVEDRA)
TEXTO REFUNDIDO APROBACIÓN DEFINITIVA
VOLUME 5
NORMATIVA URBANÍSTICA
ÍNDICE XERAL
CAPÍTULO 1.—MARCO LEGAL
1.1.—LEXISLACIÓN XERAL
1.2.—RÉXIME URBANÍSTICO
1.3.—CLASIFICACIÓN DO SOLO
1.3.1.—Solo Urbano Consolidado
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Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2016 Beatriz Mato Otero Conselleira de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.”
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1.3.2.—Solo Urbano Non Consolidado
1.3.3.—Solo de Núcleo Rural
1.3.4.—Solo Urbanizable Delimitado ou Inmediato
1.3.5.—Solo Urbanizable Non Delimitado ou Definido
1.3.6.—Solo Rústico
1.4.—RÉXIME XURÍDICO DAS DISTINTAS CLASES DE SOLO
1.4.1.—No Solo Urbano
1.4.2.—No Solo Urbanizable
1.4.3.—Nos Núcleos Rurais
1.4.4.—No Solo Rústico
CAPÍTULO 2.—VIXENCIA, CONTIDO E EFECTOS
2.1.—ÁMBITO
2.2.—CONTIDO
2.3.—VIXENCIA
2.4.—REVISIÓN
2.5.—MODIFICACIÓN
2.6.—NATUREZA E OBRIGATORIEDADE

2.8.—INTERPRETACIÓN
CAPÍTULO 3.—DESENVOLVEMENTO DO PLAN
3.1.—DISPOSICIÓNS XERAIS
3.2.—INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
3.2.1.—Plans Parciais
3.2.2.—Plans Especiais
3.2.3.—Estudos de Detalle
3.2.4.—Normas especiais de protección
3.2.5.—Ordenanzas Especiais
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2.7.—ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
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CAPÍTULO 4.—XESTIÓN E EXECUCIÓN DO PLANEAMENTO
4.1.—XESTIÓN DO PLANEAMENTO
4.1.1.—Condicións esixibles a toda actuación urbanística
4.1.2.—Polígonos
4.1.3.—Sistemas de Actuación
4.1.3.1.—Sistema de Cooperación
4.1.3.2.—Sistema de Expropiación
4.1.3.3.—Sistema de Concerto
4.1.3.4.—Sistema de Compensación
4.1.3.5.—Concesión de Obra Urbanizadora
4.1.4.—Parcelacións urbanísticas e segregacións
4.1.5.—Contribucións especiais
4.2.—INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN
4.2.1.—Clases de proxectos
4.2.2.—Condicións xerais dos proxectos técnicos
CAPÍTULO 5.—NORMAS DE TRAMITACIÓN

5.2.—ACTIVIDADES SUXEITAS A LICENZA
5.3.—CONCESIÓN E DENEGACIÓN DE LICENZAS
5.4.—SOLICITUDE DE LICENZA
5.5.—TIPOS DE LICENZAS DE OBRA
5.5.1.—Licenza de obra maior
5.5.2.—Licenza de obra menor
5.6.—REQUISITOS DA DOCUMENTACIÓN DOS PROXECTOS
5.6.1.—Obras maiores
5.6.2.—Obras menores
5.7.—SOLICITUDE DE ALIÑACIÓN
5.8.—SINALAMENTO DE ALIÑACIÓN
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5.1.—COMPETENCIA E INTERVENCIÓN MUNICIPAL
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5.9.—REQUISITOS DE URBANIZACIÓN
5.10.—LICENZAS NO SOLO URBANIZABLE
5.11.—LICENZAS NO SOLO RÚSTICO
5.12.—LICENZAS EN EDIFICIOS E CONXUNTOS CATALOGADOS
5.13.—CADUCIDADE DE LICENZAS
5.14.—CONCLUSIÓN DAS OBRAS
5.15.—INSPECCIÓN FINAL E LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
5.16.—OBRAS SEN LICENZA OU QUE NON SE AXUSTEN Á LICENZA
5.17.—CONDICIÓNS DAS OBRAS EN RELACIÓN COAS VÍAS PÚBLICAS.
5.18.—DERRUBAMENTOS
5.19.—VALADO DE OBRAS
5.20.—EDIFICIOS EN ESTADO RUINOSO
CAPÍTULO 6.—NORMATIVA DOS SISTEMAS XERAIS
6.1.—SISTEMA XERAL DE COMUNICACIÓNS
6.1.1.—Sistema viario
6.1.2.—Sistema portuario
6.2.—SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES
6.2.1.—Condicións de uso
6.3.—SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

6.3.2.—Modificación de equipamentos
6.3.3.—Condicións de uso e edificabilidades dos equipamentos
6.3.4.—Localización dos equipamentos
6.4.—SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS BÁSICOS
6.4.1.—Protección do trazado das infraestruturas
6.5.—CLASIFICACIÓN DO SOLO DOS SISTEMAS XERAIS
CAPÍTULO 7.—NORMAS XERAIS DE EDIFICACIÓN
7.1.—DEFINICIÓNS, CONDICIÓNS DE VOLUME, HIXIÉNICAS E ESTÉTICAS
7.1.1.—Intervención en edificacións. Obras
7.1.2.—Tipoloxías edificatorias. Sistemas de ordenación
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6.3.1.—Clasificación
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7.1.3.—Parcela mínima
7.1.4.—Parcela neta
7.1.5.—Fronte mínima
7.1.6.—Retranqueo
7.1.7.—Aliñación actual
7.1.8.—Aliñación oficial
7.1.9.—Liñas de edificación
7.1.10.—Medianeiras
7.1.11.—Entrantes, saíntes e voos
7.1.12.—Rasante oficial
7.1.13.—Altura da planta
7.1.14.—Altura da edificación
7.1.15.—Forma de medir alturas
7.1.16.—Cubertas, condicións xerais
7.1.17.—Faiados, azoteas e terrazas.
7.1.18.—Plantas, baixo, semisótano e sótano
7.1.19.—Edificios semisoterrados
7.1.20.—Ocupación
7.1.21.—Edificabilidade
7.1.22.—Construcións auxiliares
7.2.—NORMAS DE HABITABILIDADE
7.2.1.—Disposicións xenéricas
7.2.2.—Vivenda exterior
7.2.3.—Normas de Habitabilidade
7.2.3.1.—Composición e programa de vivenda.
7.2.3.2.—Dimensións, superficies e alturas mínimas das pezas.
7.2.3.3.—Iluminación e ventilación das habitacións.
7.2.3.4.—Programa mínimo sanitario.
7.2.3.5.—Acceso ás vivendas, escaleiras e ascensores.
7.2.3.6.—Patios.
7.2.3.7.—Instalacións mínimas.
7.2.3.8.—Normas construtivas.
7.2.3.9.—Condicións específicas en vivendas rurais.
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7.1.23.—Pechamento de parcelas
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7.3.—NORMATIVA XERAL DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
7.3.1.—Lexislación de carácter estatal
7.3.2.—Lexislación de carácter autonómico
7.3.3.—Lexislación de carácter provincial
7.4.—NORMAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
7.4.1.—Abastecemento de auga, vertido e depuración
7.4.2.—Accións na edificación
7.4.3.—Actividades recreativas
7.4.4.—Illamento
7.4.5.—Aparatos elevadores
7.4.6.—Aparatos a presión
7.4.7.—Audiovisuais e Antenas
7.4.8.—Barreiras Arquitectónicas
7.4.9.—Calefacción, climatización, auga quente sanitaria e gas
7.4.10.—Canles
7.4.11.—Carpintería
7.4.12.—Casilleiros postais
7.4.13.—Cementos

7.4.15.—Combustibles
7.4.16.—Consumidores
7.4.17.—Control de calidade
7.4.18.—Cubertas e impermeabilizacións
7.4.19.—Electricidade e iluminación
7.4.20.—Estatística
7.4.21.—Estruturas de aceiro
7.4.22.—Estruturas de fábrica
7.4.23.—Estruturas de forxados
7.4.24.—Estruturas de formigón
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7.4.14.—Cimentacións
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7.4.25.—Estruturas de madeira
7.4.26.—Fontanería
7.4.27.—Habitabilidade
7.4.28.—Instalacións especiais
7.4.29.—Medio Ambiente e impacto ambiental
7.4.30.—Protección contra incendios
7.4.31.—Proxectos
7.4.32.—Residuos
7.4.33.—Seguridades e hixiene no traballo
7.4.34.—Vidrería
7.4.35.—Xeso e escaiola
CAPÍTULO 8.—NORMAS XERAIS DE USO
8.1.—CONDICIÓNS DE USO
8.2.—DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN XERAL.
8.3.—TIPOS DE USO
8.3.1.—Uso de Vivenda
8.3.2.—Uso de garaxe-aparcadoiro e servizo de automóbil

8.3.4.—Uso hoteleiro
8.3.5.—Uso comercial
8.3.6.—Uso de espectáculos
8.3.7.—Uso oficinas
8.3.8.—Uso de salas de reunións
8.3.9.—Uso relixioso
8.3.10.—Uso sociocultural
8.3.11.—Uso deportivo
8.3.12.—Uso sanitario
8.3.13.—Residencial móbil
8.3.14.—Actividades extractivas
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8.3.3.—Uso industrial
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8.3.15.—Uso asistencial
8.3.16.—Uso educativo
8.3.17.—Uso de almacén
8.3.18.—Uso Cámping
8.3.19.—Usos existentes
CAPÍTULO 9.—ORDENANZAS REGULADORAS DO SOLO URBANO
9.1.—ORDENANZAS ESPECÍFICAS DO SOLO URBANO CONSOLIDADO
9.1.1.—Ordenanza nº 1. DE EDIFICACIÓN AGRUPADA EN NÚCLEOS TRADICIONAIS
9.1.2.—Ordenanza nº 2. DE EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR
9.1.3.—Ordenanza nº 3. DE SOLO URBANO DE EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANEIRAS
EN FORMACIÓNS LINEAIS DE CUARTEIRON
9.1.4.—Ordenanza nº 4. DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO
9.1.5.—Ordenanza nº 5. INDUSTRIA.
9.1.6.—RESUME DE USOS SEGUNDO A ORDENANZA
9.1.7.—APLICACIÓN NO SOLOS URBANOS DAS LEXISLACIÓN DE COSTAS
9.2.—ACTUACIÓNS ESPECIAIS NO SOLO URBANO CONSOLIDADO
9.2.1.—Ordenanza de Normalización de Fincas

9.3.1.—Condicións Xerais
9.3.2.—Aproveitamento tipo e coeficiente de homoxeneización
9.3.3.—Polígonos
CAPÍTULO 10.—ORDENANZAS ESPECIAIS
10.1.—EDIFICACIÓNS FÓRA DE ORDENACIÓN
10.2.—ORDENANZA DE FINCAS SINGULARES
CAPÍTULO 11.—REGULACIÓN DO SOLO URBANIZABLE
11.1.—CONDICIÓNS XERAIS
11.2.—SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
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9.3.—DESENROLO DO SOLO URBANO NON CONSOLIDADO
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11.3.—SOLO URBANIZABLE TRANSITORIO
11.4.—APROVIETAMENTO TIPO E COEFICIENTES DE HOMOXENIZACIÓN
11.5.—INCIDENCIA DOS URBANIZABLES DELIMITADOS NAS INFRAESTRUTURAS
EXISTENTES
11.6.—FICHAS DOS SECTORES DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
11.7.—FICHAS DOS SECTORES DE SOLO URBANIZABLE TRANSITORIO
CAPÍTULO 12.—RÉXIME E ORDENANZAS REGULADORAS DOS NÚCLEOS RURAIS
12.1.—RÉXIME
12.2.—CONDICIÓNS DE USO
12.2.1.—Tipos de actuacións
12.2.2.—Obras de derruba e demolición
12.2.3.—Usos permitidos
12.2.4.—Actuacións prohibidas
12.3.—CONDICIÓNS DE EDIFICACIÓN
12.4.—INDICADORES PARAA FORMULACIÓN DE PLANS ESPECIAIS DE PROTECCIÓN,
REHABILITACIÓN E MELLORA DO MEDIO RURAL

13.1.—DELIMITACIÓN, RÉXIME E CONDICIÓNS XERAIS
13.1.1.—Delimitación
13.1.2.—Réxime
13.1.2.1.—Facultades e deberes dos propietarios no solo rústico
13.1.2.2.—Categorías
13.1.2.3.—Condicións de uso
13.2.—CONDICIÓNS DE USO E/OU DESENROLO PARA CADA CATEGORÍA DE SOLO
13.2.1.—Solo Rústico de protección ordinaria
13.2.2.—Solo Rústico especialmente protexido
13.2.2.1.—Solo Rústico de Protección Agropecuaria.
13.2.2.2.—Solo Rústico de Protección Forestal.
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13.2.2.3.—Solo Rústico de Protección de Infraestruturas.
13.2.2.4.—Solo Rústico de Protección das Augas.
13.2.2.5.—Solo Rústico de Protección de Costas.
13.2.2.6.—Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
13.2.2.7.—Solo Rústico de Protección de Patrimonio.
13.2.2.8.—Solo Rústico de Interese Paisaxístico.
13.3.—CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN EN SOLO RÚSTICO.
13.3.1.—Condicións xerais da edificación.
13.3.2.—Condicións adicionais que deben cumpri-las edificacións destinadas a usos
residenciais vinculados ás explotacións agrícolas ou gandeiras.
13.3.3.—Condicións adicionais para outras actividades construtivas non residenciais.
13.4.—PROCEDEMENTO PARA OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓNS
CAPÍTULO 14.—NORMAS REGULADORAS DO DESENROLO
DOS PLANS ESPECIAIS NON INCLUIDOS NO SOLO URBANO
14.1.—PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA DO MEDIO
RURAL
14.2.—PLANS ESPECIAIS DAS ZONAS PORTUARIAS

CAPÍTULO 15.—NORMAS DE URBANIZACIÓN
15.1.—REDE VIARIA E APARCAMENTOS
15.2.—REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA
15.3.—REDE DE ALCANTARILLADO
15.4.—REDE DE SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA
15.5.—REDE DE ALUMEADO PÚBLICO
15.6.—REDE DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA
15.7.—XARDINERÍA
15.8.—REDE DE GAS E OUTRAS CANALIZACIÓNS
15.9.—SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS
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14.3.—PLANS ESPECIAIS NAS ZONAS DE COSTA
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15.10.—NORMATIVA REGULADORA DE
ELECTRÓNICAS

LAS

REDES

DE

COMUNICACIONES

15.10.1.—Dereitos dos operadores á ocupación do dominio público e normativa aplicable
15.10.2.—Uso compartido da propiedade pública ou privada
15.10.3.—Instalacións radioeléctricas
15.10.4.—Redes públicas de comunicacións electrónicas nos instrumentos de planificación
urbanística: características das infraestruturas
15.10.5.—Infraestruturas de telecomunicacións nos edificios
15.10.6.—Procedemento administrativo de referencia para a instalación de infraestruturas
de rede de radiocomunicación
CAPÍTULO 1.—MARCO LEGAL
1.1.—LEXISLACIÓN XERAL
1.2.—RÉXIME URBANÍSTICO
1.3.—CLASIFICACIÓN DO SOLO
1.3.1.—Solo Urbano Consolidado
1.3.2.—Solo Urbano Non Consolidado
1.3.3.—Solo de Núcleo Rural
1.3.4.—Solo Urbanizable Delimitado ou Inmediato

1.3.6.—Solo Rústico
1.4.—RÉXIME XURÍDICO DAS DISTINTAS CLASES DE SOLO
1.4.1.—No Solo Urbano
1.4.2.—No Solo Urbanizable
1.4.3.—Nos Núcleos Rurais
1.4.4.—No Solo Rústico
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CAPÍTULO 1.—MARCO LEGAL
1.1.—LEXISLACIÓN XERAL
Este Plan Xeral redactouse en función da lexislación urbanística autonómica, Lei 9/2002, de
30 decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (en adiante
LOUG ou Lei 9/2002),así como a Lei 15/2004 do 29 de decembro, xunto coa Lei 6/1998, de
13 de abril, sobre Réxime do Solo e Valoracións, Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que
apróbase o Regulamento de Disciplina Urbanística.
Dentro do marco legal faise referencia igualmente ó Regulamento de Planeamento
aprobado polo RD 2159/78, de 23 de xuño; Regulamento de Disciplina Urbanística, aprobado
polo RD 2187/78, de 23 de xuño, e Regulamento de Xestión Urbanística, aprobado polo RD
3288/78, de 25 de agosto.
Tense en conta a recente modificación da Lei 6/1998, de abril, sobre réxime de Solo e
Valoracións, publicada no BOE de 24 de xuño de 2.000, rectificando o artigo 9.2 e completando
o artigo 15 e 16.
Tívose, tamén en conta, as circulares informativas 1/2003, 2/2003 e 3/2003 de 31 de xullo
da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, referentes a

1.2.—RÉXIME URBANÍSTICO
A Lei 9/2002, de 30 de decembro, así como a Lei 15/2004 do 29 de decembro, de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, establece nos seus artigos 7, 8 e 9, o
seguinte:
Artigo 7.—Réxime da propiedade
As facultades urbanísticas do dereito de propiedade relativas ó uso do solo, subsolo e
voo e, en especial, súa urbanización e/ou edificación, exerceranse dentro dos límites e con
cumprimento dos deberes establecidos na presente lei e, en virtude da mesma, polos plans
de ordenación, con arranxo á clasificación urbanística das fincas, asegurando co solo utilícese
en congruencia ca utilidade pública e función social da propiedade, garantindo o cumprimento
das obrigacións e cargas legalmente establecidas e coordinadamente ca lexislación sectorial.
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“explotacións agrícolas e gandeiras existentes á entrada da nova Lei”, “Réxime de
autorizacións en Solo Rústico” e “Réxime de autorizacións para edificar en núcleos rurais de
municipios sen planeamento”.
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A ordenación do uso dos terreos e construcións establecida na lexislación e no planeamento
urbanístico non confire ós propietarios ningún dereito a esixir indemnización por implicar meros
límites e deberes que definen o contendo normal da propiedade segundo súa cualificación
urbanística, salvo nos supostos previstos nas leis. Os afectados terán, non obstante, dereito á
distribución equitativa dos beneficios e cargas derivados do planeamento nos termos previstos
na presente lei.
Artigo 8.—Subrogación real
A transmisión de fincas non modificará a situación do titular das mesmas respecto ós deberes
establecidos pola lexislación urbanística ou ós esixibles polos actos de execución derivados
da mesma. O novo titular quedará subrogado no lugar e posto do anterior propietario nos seus
dereitos e deberes urbanísticos, así como nos compromisos que este houbese contraído cá
administración urbanística competente e fosen obxecto de inscrición rexistrar, sempre que
tales compromisos refíranse a un posible efecto de mutación xurídico real e sen prexuízo da
facultade de exercitar contra o transmítente as accións que procedan.
Artigo 9.—Deberes de uso, conservación e rehabilitación
Os propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións deberán:
Destina-los ós usos permitidos polo planeamento urbanístico.

3.—O deber de conservación a cargo dos propietarios alcanza hasta o importe dos
traballos correspondentes que non rebasen o límite do contido normal de aquel que, no caso
das construcións, está representado pola metade do custe de reposición do ben ou de nova
construción con características similares, excluído o valor do solo.
4.—Os propietarios de terras conservarán e manterán o solo natural e, no seu caso, a
masa vexetal nas condicións precisas que eviten a erosión e os incendios, impedindo a
contaminación da terra, o aire e a auga.”
1.3.—CLASIFICACIÓN DO SOLO
O Plan Xeral de Ordenación clasifica o territorio do termo municipal nos seguintes tipos de
solo:
Solo Urbano Consolidado.
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Mante-los en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e
habitabilidade segundo seu destino, e co arranxo ás normas de protección do medio ambiente,
do patrimonio histórico e da rehabilitación.
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Solo Urbano Non Consolidado.
Solo de Núcleo Rural.
Solo Urbanizable Delimitado ou Inmediato.
Solo Urbanizable Non Delimitado ou Diferido.
Solo Rústico.
1.3.1.—Solo Urbano Consolidado
Clasifícase como Solo Urbano Consolidado os terreos que están integrados na malla urbana
e que cumpran os requisitos establecidos polo artigo 11 da Lei 9/2002, de 30 de decembro,
así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro, e integrado por solares e/ou parcelas que, por
seu grado de urbanización efectiva e asumida polo Plan poden adquiri-la condición de solar
mediante obras accesorias e de escasa entidade que poden ser executadas simultaneamente
coa edificación.
1.3.2.—Solo Urbano Non Consolidado

1.3.3.—Solo de Núcleo Rural
Delimitouse como “Solo de Núcleo Rural” aqueles terreos que serven de soporte a un
asentamento de poboación singularizado en función das súas características morfolóxicas,
tipoloxía tradicional das edificacións, vinculación coa explotación racional dos recursos
naturais, ou a existencia manifesta de emprazamento racional do núcleo có medio físico onde
sitúase, e que figuren diferenciados administrativamente nas censos e patróns oficiais. Non se
considerou oportuno delimitar áreas de expansión ou crecemento destes núcleos.
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Comprende o resto da superficie de Solo Urbano non integrado no apartado anterior, nas
que é necesario establecer procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana
ou obtención de dotacións urbanísticas coa distribución equitativa de beneficios e cargas, e
aqueles nas co planeamento preveu unha ordenación substancialmente diferente da realmente
existente.
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1.3.4.—Solo Urbanizable Delimitado ou Inmediato
Delimitouse como Solo Urbanizable Delimitado aquelas áreas do territorio, interiores ou
perimetrais ós núcleos urbanos, núcleos rurais que por súas condicións considerándose máis
axeitadas para soporta-los desenrolos urbanísticos futuros, e coia urbanización supoña o
menor impacto ambiental posible. Plantéxase como un modo de completar a maia urbanística
existente.
Estes terreos sitúanse inmediatos ou colídante ós diferentes Solos Urbanos.
1.3.5.—Solo Urbanizable Non Delimitado ou Diferido
Na información pública da fase anterior do PXOM, incluíanse unha serie de solos
destinados a clasificación de Urbanizables Non Delimitados; se ben nesta presente entrega
como texto refundido, elimináronse tódolos urbanizables ó norte do vial SV10*, proxectado
como circunvalación tope do núcleo urbano de Moaña.
Polo tanto non delimitouse como Solo Urbanizable Non Delimitado ningunha área do
territorio.

O Plan clasifica como Solo Rústico aqueles terreos que, en función do estudio do medio
rural, e do análise das condicións de sostenibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico,
ten que ser necesariamente preservados do desenrolo urbanístico, en función dalgunhas das
seguintes condicións:
Os terreos sometidos a un réxime específico de protección incompatible ca súa urbanización,
de conformidade coa lexislación de ordenación do territorio ou cá normativa reguladora do
dominio público, as costas, o medio ambiente, o patrimonio cultural, as infraestruturas e
doutros sectores que xustifiquen a necesidade de protección.
Os terreos que, sen estar incluídos entre os anteriores, presenten relevantes valores
naturais, ambientais, paisaxísticos, produtivos, históricos, arqueolóxicos, culturais, científicos,
educativos, recreativos ou outros cos fagan merecedores de protección ou cuxo aproveitamento
deba someterse a limitacións específicas.
Os terreos que, habendo sufrido unha degradación dos valores enunciados no apartado
anterior, deban protexerse a fin de facilita-las eventuais actuacións de recuperación de ditos
valores.
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1.3.6.—Solo Rústico
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Os terreos ameazados por riscos naturais ou tecnolóxicos, incompatibles coa súa
urbanización, tales como inundación, erosión, afundimento, incendio, contaminación ou
calquera tipo de catástrofes, ou que simplemente perturben o medio ambiente ou a seguridade
e saúde.
1.4.—RÉXIME XURÍDICO DAS DISTINTAS CLASES DE SOLO
1.4.1.—No Solo Urbano.
Será o que establece a Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, nos seus artigos 17, 18, 19 e 20, coas modificacións
derivadas da lei 15/2004, do 29 de decembro; sobre os dereitos dos propietarios, o
aproveitamento urbanístico e os deberes dos propietarios de solo urbano consolidado e non
consolidado, que será complementado coas disposicións do presente Plan.
1.4.2.—No Solo Urbanizable
O establecido pola Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia, nos seus artigos 21, 22 e 23, coas modificacións derivadas da lei
15/2004 do 29 de decembro; sobre o réxime do solo urbanizable, os deberes dos propietarios
e, o aproveitamento urbanístico, e as que sexan determinadas neste Plan.

O establecido pola Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia, no seu artigo 24 coas modificacións derivadas da lei 15/2004 do 29
de decembro; e nas condicións detalladas no presente documento.
1.4.4.—No Solo Rústico
O establecido na Lei 9/2002, de 30 de decembro, nos seus artigos 31 a 44 coas modificacións
derivadas da lei 15/2004 do 29 de decembro. Sen prexuízo da incidencia que teña a lexislación
sectorial de aplicación para cada tipo de solo rústico, así como das limitacións que o presente
Plan lle poida impoñer.
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1.4.3.—Nos Núcleos Rurais
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CAPÍTULO 2.—VIXENCIA, CONTIDO E EFECTOS
2.1.—ÁMBITO.
2.2.—CONTIDO.
2.3.—VIXENCIA.
2.4.—REVISIÓN.
2.5.—MODIFICACIÓN.
2.6.—NATUREZA E OBRIGATORIEDADE.
2.7.—ADMINISTRACIÓN ACTUANTE.
2.8.—INTERPRETACIÓN.
CAPÍTULO 2.—ÁMBITO, CONTIDO, VIXENCIA E EFECTOS
2.1.—ÁMBITO
O Plan Xeral é o instrumento de ordenación integral do municipio, a tal efecto, de
conformidade cá Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística de Galicia, coas
modificacións derivadas da lei 15/2004 do 29 de decembro; define os elementos fundamentais
da estrutura xeral adoptada para ordenación do territorio, clasificando o solo e establecendo
os réximes xurídicos correspondentes a cada clase e categoría do mesmo.

2.2.—CONTIDO
A documentación do Plan Xeral consta dos seguintes documentos:
1ª Fase: Xa superada seu trámite administrativo.
Información Urbanística.
Avance de Planeamento.
2ª Fase: Fase de Planeamento.
Memoria descritiva e xustificativa dos seus obxectivos e súas determinacións.
Estudio do Medio Rural, análise do modelo de asentamento poboacional, Estudio de
Sostenibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico e, outros estudios complementarios.
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O ámbito de aplicación do presente Plan Xeral abranguerá todo o termo municipal de
Moaña.
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Planos de información, análise e diagnose.
Planos de ordenación e xestión urbanística do territorio. Normativa urbanística.
Estratexia de actuación. Estudio económico e financeiro.
Catálogo do patrimonio cultural a protexer.
2.3.—VIXENCIA
O Plan Xeral terá vixencia indefinida, sen prexuízo da súa modificación e revisión.
O acordo de aprobación definitiva do planeamento deberá publicarse, no prazo dun mes
desde súa adopción, no Diario Oficial de Galicia. Ase mesmo deberá publicarse no Boletín
Oficial da Provincia o documento que conteña a normativa e as ordenanzas.
A eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan queda condicionada
ó cumprimento do disposto no artigo 85 da LOUPMRG e o que dispoña ó efecto a lexislación
reguladora da Administración actuante.
2.4.—REVISIÓN

Si apróbase un Plan de Ordenación do ámbito supra municipal que comprenda o termo
municipal.
Cando circunstancias sobrevidas alteren as hipóteses do Plan en canto ás magnitudes
básicas de poboación dinámica, de emprego ou construción de vivendas de forma que
obriguen a modifica-los criterios xerais da ordenación expresados na Memoria.
Si se produciran modificacións concretas das determinacións do Plan que dean lugar a
alteracións que incidan sobre a estrutura xeral do territorio do municipio.
Cando outras circunstancias sobrevidas de análoga natureza e importancia o xustifiquen por
afecta-los criterios determinantes da estrutura xeral e orgánica do territorio ou da clasificación
do solo.
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Ós oito (8) anos de vixencia do Plan Xeral, o Concello verificará a oportunidade de procedela súa revisión, a cal, poderá efectuarse en calquera outro momento anterior, si dérase algunha
das circunstancias contempladas no artigo 93.2 da LOUG ,así como o da Lei 15/2004 do 29
de decembro, ou ben algunha das seguintes:
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A estratexia de actuación do Plan Xeral será revisada transcorridos catro (4) anos dende
a entrada en vigor do mesmo ou, no momento en que produza algunha das circunstancias
seguintes:
Cando o Concello ou outros Organismos Públicos necesiten iniciar obras, inversións
ou accións non contempladas no estudio económico financeiro que impidan ou alteren
substancialmente o cumprimento das previsións de este, xa sexa no seu conxunto ou no
referinte a sectores determinados.
Cando a inversión comprometida polo Concello ou outros organismos públicos sexa un
50% superior ou inferior en dous anos consecutivos ás previsións establecidas no Estudio
Económico e Financeiro.
A revisión do Plan axustarase ás normas de competencia e procedemento do artigo 93 da
LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
2.5.—MODIFICACIÓN
Enténdese por modificación do Plan Xeral toda alteración ou adicción nos documentos
ou determinacións que non constitúa suposto de revisión conforme ó previsto no apartado
anterior.

Calquera modificación do planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de
interese público debidamente xustificadas encamiñadas á mellora substancial da ordenación
urbanística vixente, ó desconxestionamento urbano, á mellora da articulación dos espazos
libres públicos e dos volumes construídos, á eliminación de usos non desexables ou á
incorporación doutros necesarios, á creación de novas dotacións urbanísticas públicas, á
resolución de problemas de circulación e a outros fins públicos.
Non poderán formularse novas modificacións do planeamento urbanístico durante a
tramitación dun plan xeral de ordenación municipal ou da súa revisión; isto é, dende a súa
aprobación inicial ata a súa aprobación definitiva, salvo en execución de sentencias.
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A modificación de calquera dos elementos dos plans, proxectos, normas e ordenanzas,
axustaranse ás mesmas disposicións enunciadas para súa tramitación e aprobación, coa
exclusión da formulación do Avance.
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Cando a modificación tendera a incrementa-la intensidade do uso dunha zona, requirirase
para aproba-la previsión das maiores dotacións públicas, de acordo cós estándares
establecidos no apartado 2 do artigo 47 da LOUG, así como o da Lei 15/2004, do 29 de
decembro, debendo emprazarse as novas dotacións no mesmo distrito ou sector, segundo se
trate de solo urbano ou urbanizable.
Se a modificación dos plans urbanísticos afectase a terreos calificados como zonas verdes
ou espazos libres públicos, a súa aprobación requirirá o previo informe favorable da Comisión
Superior de Urbanismo de Galicia, que haberá de ser emitido no prazo de tres meses, a contar
dende a entrada do expedinte completo no rexistro da Consellería competente en materia de
urbanismo e ordenación do territorio. Transcorrido o citado prazo sen que se emita informe,
entenderase emitido no sentido desfavorable.
Non poderán aprobarse modificacións de planeamento que soporten a diminución ou
eliminación de dotacións públicas, sen preve-la substitución das que se eliminen por outras
de superficie e funcionalidade similar no mesmo distrito ou sector, segundo se trate de solo
urbano ou urbanizable, salvo que se xustifique a súa innecesariedade e mantéñanse os
estándares de reserva mínimos establecidos pola lei.
Non se considerarán modificacións do planeamento de rango superior, as readaptacións
das determinacións que introduza do planeamento de desenrolo, que sexan consecuencia do
estudio preciso da ordenación máis detallada, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

Que non suporían un distinto emprazamento ou unha diminución das superficies de terreo,
destinadas a zoas verdes e espazos libres de dominio e uso público, nin de equipamentos e
dotacións.
Que non impliquen aumento do aproveitamento urbanístico, nin da densidade de vivendas
e edificacións.
Tampouco considéranse modificacións do planeamento as readaptacións nas delimitacións
dos ámbitos de planeamento, ou dos polígonos delimitados, sempre que non afecten a
máis dun 5% da superficie do ámbito delimitado por este Plan. No caso, será necesario o
consentimento dos propietarios, directamente afectados.
Toda modificación producirase có grao de definición documental correspondente ó
planeamento xeral. Calquera que sexa a magnitude e transcendencia da modificación, deberá
estar xustificada mediante un estudio da súa incidencia sobre as previsións e determinacións
contidas no Plan Xeral.
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2.6.—NATUREZA E OBRIGATORIEDADE
A normativa e disposicións urbanísticas do presente Plan teñen natureza xurídica
administrativa, reguladora dos límites, marco, contido e función social do exercicio das
facultades urbanísticas comprendidas no dereito de propiedade inmobiliario.
Os particulares, ó igual que a Administración, quedarán obrigados ó cumprimento das
disposicións contidas neste documento de tal maneira que calquera actuación ou intervención
de carácter provisional ou definitivo sobre o territorio municipal, ben sexa, a iniciativa pública
ou privada, deberán axustarse ó determinado no presente documento.
2.7.—ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
O Concello e os órganos das Administracións Estatal, Autonómica e Local coa competencia
para a aprobación e execución de planeamento, terán o carácter de Administración actuante,
exercendo súa competencia de conformidade coas determinacións e previsións contidas
neste documento, coordinarán entre as súas actuacións respectivas, manterán a máxima
publicidade dos seus actos e suscitarán a iniciativa privada da participación pública na
formación tramitación e execución de planeamento urbanístico.
2.8.—INTERPRETACIÓN

Tódolos documentos considéranse vinculantes. Os planos de ordenación conteñen e
expresan graficamente as determinacións da ordenación establecida. Os planos de alienacións
do Solo Urbano de Moaña-Meira e Domaio a escala 1:1.000 e os de os Solos Urbanos Mono
funcionais a escala 1:2.000 serán os documentos a considerar, prevalecendo sobre calquera
outro no caso de dúbidas ou contradicións.
Así mesmo prevalecerá a ordenación que resulte máis favorable á menor edificabilidade,
maior espazo público, menor impacto ambiental e paisaxístico, menor impacto sobre os usos
e prácticas tradicionais e maior beneficio social e colectivo, por virtude da función social da
propiedade e sometemento de esta, ós intereses públicos.
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con arranxo ás Leis vixentes, e ás funcións xurisdicionais do Poder Xudicial.
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CAPÍTULO 3.—DESENROLO DO PLAN
3.1.—DISPOSICIÓNS XERAIS.
3.2.—INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN.
3.2.1.—Plans Parciais.
3.2.2.—Plans Especiais. 3.2.3.—Estudios de Detalle.
3.2.4.—Normas especiais de protección.
3.2.5.—Ordenanzas Especiais.
CAPÍTULO 3.—DESENROLO DO PLAN
3.1.—DISPOSICIÓNS XERAIS
Para a realización do Plan Xeral de acordo co establecido na Lexislación Urbanística,
actuarase mediante os seguintes tipos de instrumentos:
Instrumentos de ordenación.
Instrumentos de xestión.
Instrumentos de execución.
3.2.—INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN

Figuras de planeamento.
Figuras complementarias.
FIGURAS DE PLANEAMENTO
O desenrolo do Plan Xeral instrumentarase a través de:
Pans Parciais, nas finalidades e cás determinacións dispostas nos artigos. 63 a 65 da
LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Plans de Sectorización, segundo os artigos 66 e 67 da LOUG, así como o da Lei 15/2004
do 29 de decembro.
Plans Especiais de Protección, segundo o artigo 69 da LOUG, así como o da Lei 15/2004
do 29 de decembro.
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Plans Especiais de Reforma Interior, segundo o artigo 70 da LOUG, así como o da Lei
15/2004 do 29 de decembro.
Plans Especiais de infraestruturas e Dotacións, segundo o artigo 71 da LOUG, así como o
da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Plans Especiais de Protección, Rehabilitación e Mellora do Medio Rural, segundo o artigo
72 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
FIGURAS COMPLEMENTARIAS
Para detalla-la ordenación en áreas limitadas ou precisa-la regulación de materias
específicas, o propio Plan Xeral ou algunha das figuras de planeamento referidas no artigo
anterior, poden ser complementadas mediante as seguintes figuras:
Estudios de Detalle, como complemento do Plan Xeral ou de Plans Especiais de Reforma
Interior para o Solo Urbano e de Plans Parciais para o Urbanizable, segundo nas finalidades
que dispón o artigo 73 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Normas Especiais de Protección, en calquera clase de solo para os fins previstos no artigo
78.3 do Regulamento de Planeamento Urbanístico.
Ordenanzas Especiais, para a regulación de aspectos complementarios do planeamento,
ben por remisión expresa do Plan Xeral, ben porque resulte conveniente para o seu mellor
desenrolo ou aclaración.

Deberanse redactar plans parciais para o desenrolo dos solos urbanizables delimitados,
regulando a urbanización e edificación destes solos.
O desenrolo dos ámbitos de plan parciais en solos urbanizables delimitados polo P.X.O.M.
quedará condicionado a dispoñibilidade de auga e de saneamento segundo o expresado pola
Resolución da dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible do 30/11/2007.
As determinacións dos Plans Parciais axustaranse ó establecido no artigo 64 da LOUG, así
como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
3.2.2.—Plans Especiais
O Plan Especial é o instrumento para o desenrolo específico do Plan Xeral dende un punto
de vista sectorial, limitado ós aspectos urbanísticos comprendidos no seus obxectivos.
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Os Plans Especiais poderán ter como finalidade:
O desenrolo de infraestruturas pertencentes ós Sistemas Xerais.
A ordenación de sectores determinados do Solo Urbano para súa reforma interior, mellora
ou saneamento, xa sexa en actuacións illadas referidas a unha determinada finalidade, ou
ben en operacións integradas dirixidas á reestruturación urbanística dun área delimitada a
este efecto polo Plan Xeral -Solo Urbano non Consolidado-.
A protección, conservación de áreas pertencentes a calquera clase de solo ou elementos
urbanos ou naturais, illados ou xenericamente considerados, comprendendo, entre outros
análogos, os seguintes obxectivos: a conservación e valoración do Patrimonio Arquitectónico
e Artístico; a conservación e protección dos espazos naturais; a protección do paisaxe; a
protección das vías de comunicación, a protección e mellora do medio rural ou agrícola.
Os Plans Especiais conterán as determinacións e documentación que sinalan os artigos.
68 a 72 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro, e os artigos 76 e seguintes
do Regulamento de Planeamento.
Os plans especiais de protección teñen por obxecto preserva-lo medio ambiente, as augas
continentais, os espazos naturais, as áreas forestais, os espazos produtivos, as vías de
comunicación, os paisaxes de interese, o patrimonio cultural e outros valores de interese, e
contenderán as determinacións e documentación descritas no artigo 69 da LOUG, así como o

Os Plans Especiais de Reforma Interior teñen por obxecto a execución de operacións de
reforma en solo urbano non consolidado previstas no plan xeral para o desconxestionamento
desta clase de solo, a mellora das condicións de habitabilidade, a creación de dotacións
urbanísticas, o saneamento de barrios insalubres, a resolución de problemas de circulación,
a mellora do ambiente ou dos servizos públicos, a rehabilitación de zoas urbanas degradadas
ou outros fins análogos.
Nos Plans Especiais de Reforma Interior, o contido das determinacións e a súa
documentación, será igual ós que correspondan ós Plans Parciais, coa excepción dos que
fosen claramente innecesarios por non gardar relación cás características propias da reforma
de que se trate.
Os plans especiais de infraestruturas e dotacións teñen por obxecto o establecemento e
ordenación das infraestruturas básicas relativas ó sistema de comunicacións, transportes,
espazos libres públicos, equipamento comunitario, e das instalacións destinadas ós servizos

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

da Lei 15/2004 do 29 de decembro.

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

públicos e abastecementos de enerxía e abastecemento, evacuación e depuración de augas
e, conteñan as determinacións fixadas no artigo 71 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do
29 de decembro.
Plans especiais de protección, rehabilitación e mellora do medio rural terán por finalidade
a protección, rehabilitación e mellora dos elementos máis característicos da arquitectura rural,
das formas de edificación tradicionais, dos conxuntos significativos configurados por elas e
dos núcleos rurais.
O ámbito de cada plan especial abarcará os terreos comprendidos nun ou varios núcleos
rurais completos, así como os terreos clasificados como solo rústico pertencentes a un ou
varios termos municipais.
O plan especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural conterán as
determinacións fixadas no artigo 71 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Os Plans Especiais de iniciativa privada cumprirán, na medida en que lle sexan de
aplicación, as determinacións establecidas para os Plans Parciais no artigo 64, apartado c) da
LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
3.2.3.—Estudios de Detalle

Completar ou readaptar aliñacións e rasantes de elementos ou tramos da rede viaria no
solo urbano, en desenrolo das previsións contidas no planeamento, pero sen reducir en ningún
caso a superficie do viario e demais espazos públicos e sen incrementa-las edificabilidades
asignadas polo Plan.
Ordena-los volumes edificatorios definindo, se é o caso, o viario interior, en superficies con
entidade suficiente para estes efectos. Deberán respectarse, en todo caso, as determinacións
do planeamento en canto a ocupación do solo, edificabilidade e alturas máximas, densidade
de poboación e usos permitidos e prohibidos.
Concreta-las condicións estéticas e de composición da edificación complementarias do
Plan.
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Os Estudios de Detalle redactaranse en aqueles supostos na que así se dispoñan na
presente normativa ou nos instrumentos de planeamento de desenrolo do PXOM, ou cando o
Concello o considere necesario, por propia iniciativa ou a proposta de interesados, en atención
ás circunstancias urbanísticas dunha actuación ou localización determinadas e, sempre que
non supoñan unha actuación urbanística integral.
Os Estudios de Detalle axustaranse ó previsto no artigo 73 da LOUG, así como o da Lei
15/2004 do 29 de decembro.
3.2.4.—Normas especiais de protección
Ó amparo do previsto no artigo 78.3 do Regulamento de Planeamento, cando o cumprimento
dos obxectivos xerais do Plan Xeral en materia de conservación e mellora de edificios ou
conxuntos urbanos e de elementos ou espazos naturais, non requira a redacción de Plans
Especiais, poderán ditarse Normas Especiais de Protección, dirixidas a desenrolar ou
completa-la regulación particularizada dos usos e clases de obras admisibles. Estas Normas
incorporarán, no seu caso, os Catálogos dos edificios ou elementos afectados.
3.2.5.—Ordenanzas Especiais

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Ós efectos destas Normas considéranse Ordenanzas Especiais, todas aquelas disposicións
de carácter xeral e competencia ordinaria municipal que regulan aspectos determinados
relacionados cá aplicación do planeamento urbanístico tanto as que se diten en cumprimento
do disposto no Plan Xeral, como as que aprobe o Concello no exercicio das competencias cá
Lexislación lle outorga.
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CAPÍTULO 4.—XESTIÓN E EXECUCIÓN DO PLANEAMENTO
4.1.—XESTIÓN DO PLANEAMENTO.
4.1.1.—Condicións esixibles a toda a actuación urbanística.
4.1.2.—Polígonos.
4.1.3.—Sistemas de Actuación.
4.1.3.1.—Sistema de Cooperación
4.1.3.2.—Sistema de Expropiación.
4.1.3.3.—Sistema de Concerto.
4.1.3.4.—Sistema de Compensación.
4.1.3.5.—Concesión de Obra Urbanizadora.
4.1.4.—Parcelacións urbanísticas e segregacións.
4.1.5.—Contribucións especiais.
4.2.—INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN.
4.2.1.—Clases de proxectos.
4.2.2.—Condicións xerais dos proxectos técnicos.

4.1.1.—Condicións esixibles a toda a actuación urbanística
A execución do planeamento desenvolverase polos procedementos establecidos na
Lexislación Urbanística aplicable que garantirán a distribución equitativa dos beneficios
e cargas entre os afectados, así como o cumprimento dos deberes de cesión dos terreos
destinados a dotacións públicas e o aproveitamento correspondente á Administración.
4.1.2.—Polígonos
Os Polígonos configúranse como os ámbitos territoriais que comportan a execución integral
do planeamento e, se delimitan de xeito que permitan o cumprimento dos deberes de cesión,
urbanización e equidistribución en toda a superficie.
A execución do planeamento executarase por Polígonos completos salvo cando se trate de
executar directamente Sistemas Xerais ou algún dos seus elementos.
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Non poderán delimitarse Polígonos cunha diferenza de aproveitamento superior ó 15% co
respecto do aproveitamento tipo da área de reparto correspondente.
A execución do planeamento urbanístico no Solo Urbano non Consolidado realizarase
mediante a delimitación de Polígonos nas áreas expresamente definidas nos planos de
ordenación proposta polo Plan.
4.1.3.—Sistemas de Actuación
A execución do planeamento levarase a cabo por algún dos sistemas de actuación previstos
polo artigo 126 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro:
Sistemas de actuación directos:
Cooperación.
Expropiación.
Sistemas de actuación indirectos:
Sistema de Concerto.
Sistema de Compensación.

A determinación do sistema, cando non se conteña no presente Plan, incluirase
obrigatoriamente nos instrumentos de Planeamento que detallen a ordenación e, levarase a
cabo de acordo có procedemento establecido no artigo 127.2 da LOUG, así como o da Lei
15/2004 do 29 de decembro.
4.1.3.1.—Sistema de Cooperación
No Sistema de Cooperación, os propietarios do solo do polígono aportan o solo de cesión
obrigatoria e a administración executa as obras de urbanización co cargo ós mesmos. A
aplicación do Sistema de Cooperación esixe a reparcelación dos terreos comprendidos no
polígono, salvo que esta sexa innecesaria por resultar suficientemente equitativa a distribución
de beneficios e cargas. O contido e demais normativa aplicable axustarase ó establecido nos
artigos 134 e seguintes da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
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4.1.3.2.—Sistema de Expropiación
A expropiación aplicarase como sistema de actuación por polígonos completos e
comprenderá tódolos bens e dereitos incluídos nos mesmos. Aplicarase este sistema cando
razóns de urxencia e necesidade o xustifiquen, ademais poderá elixirse este sistema cando
exista unha situación obxectiva que orixine unha grave dificultade para a execución do plan
mediante os sistemas de compensación ou cooperación, derivada da existencia dun elevado
número de propietarios con intereses contraditorios, excesiva fragmentación do parcelario
ou outras similares. Neste suposto, o Concello deberá aplica-lo réxime de exclusión que
se determina nos artigos 146 e seguintes da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de
decembro.
A expropiación poderá ase mesmo aplicarse, por incumprimento da función social da
propiedade, nos supostos e cós requisitos previstos na Lei de Expropiación Forzosa e nos
artigos 124, 165, 166 e 167 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
4.1.3.3.—Sistema de Concerto

4.1.3.4.—Sistema de Compensación
O Sistema de Compensación ten por obxecto a xestión e execución da urbanización dun
polígono polos mesmos propietarios do solo comprendendo no seu perímetro, cá solidariedade
de beneficios e cargas. A tal fin, estes propietarios aportan os terreos de cesión obrigatoria,
realizan a súa costa a urbanización nos termos e condicións que se determinen no Plan o
Programa de Actuación Urbanística e pola Xunta de Compensación, salvo que tódolos terreos
pertenzan a un titular. En función do establecido nos artigos 154 a 160 da LOUG, así como o
da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
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O sistema de concerto poderá utilizarse cando tódolos terreos do polígono, excepto os de
uso e domino público, no seu caso, pertenzan a un único propietario, ou ben cando tódolos
propietarios do polígono garantan solidariamente a actuación. No sistema de concerto asumirá
o papel de urbanizador o propietario único, ou ben o conxunto de propietarios que garantan
solidariamente a actuación. A xestión e o procedemento axustaranse ó establecido nos artigos
150 a 153 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
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4.1.3.5.—Concesión de Obra Urbanizadora
No sistema de concesión de obra urbanizadora e o municipio outorga ó axente urbanizador
ou concesionario a realización das obras de urbanización, procedendo este á distribución dos
beneficios e cargas correspondentes, obtendo súa retribución en terreos edificables ou en
metálico conforme ó convido có municipio.
Sen prexuízo do disposto no artigo 160 da LOUG,así como o da Lei 15/2004 do 29 de
decembro, unha vez transcorrido o prazo de dous anos a contar dende a aprobación definitiva
do planeamento detallado que ordene o polígono, a aplicación efectiva deste sistema poderá
acordarse de oficio polo municipio ou por iniciativa de calquera persoa aínda non sexa
propietaria de solo no ámbito de actuación. O procedemento axustarase ó establecido no
artigo 162 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
4.1.4.—Parcelacións urbanísticas e segregacións
Considerase parcelación urbanística a división de terreos en dous o máis lotes ou porcións
a fin da súa urbanización ou edificación, xa sexa de forma simultánea ou sucesiva. Toda
parcelación urbanística deberá acomodarse ó disposto nos artigos 204, 205, 206 y 207 da
LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro, e do Título II da Lei 19/1995, do 4 de
xullo, de modernización das explotacións agrarias ou en virtude das mesmas no presente
Plan Xeral.

Nas parcelacións e segregacións procurase que a división das fincas se axuste ás regras
de xeometría, orde e uniformidade para súa edificación, xustificándose as parcelacións
singulares que supoñan excepción das regras.
No solo rústico non poderán realizarse nin autorizarse parcelacións, divisións ou
segregacións excepto aquelas que se deriven da execución, conservación ou servizo de
infraestruturas públicas, da realización de actividades extractivas ou enerxéticas, da execución
do planeamento urbanístico ou teñan por obxecto unha racionalización da explotación
agropecuaria ou forestal. En todo caso, nas parcelacións que puideran resultar admisibles
na aplicación do anterior, respectarase a superficie mínima e indivisible que determine a
lexislación agraria e, estarán suxeitas a licenza municipal, segundo dispón o artigo 206 da
LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
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4.1.5.—Contribucións especiais
O costo das actuacións expropiatorias illadas en Solo Urbano para a creación, ampliación
ou mellora de infraestruturas, servizos ou equipamentos, poderá ser repercutido sobre os
propietarios que resulten especialmente beneficiados pola actuación urbanística. Os ámbitos
de reparto será definidos no expedinte de contribucións especiais correspondente.
4.2.—INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN. 4.2.1.—Clases de proxectos
A execución material das determinacións do Plan Xeral e de seus instrumentos de desenrolo
realizarase mediante proxectos técnicos, os cales, segundo seu obxecto, incluiranse nalgunhas
das seguintes clases:
De urbanización.
De edificación.
De actividades e instalacións.

A efectos do exercicio da competencia municipal sobre intervención das actuacións
públicas ou privadas sobre o solo, entendese por proxecto técnico aquel que define de modo
completo as obras ou instalacións a realizar có contido e detalle que requira seu obxecto, de
forma que o proxectado poida ser directamente executado mediante a correcta interpretación
e aplicación das súas especificacións.
Os proxectos estrutúranse documentalmente en Memoria descritiva e xustificativa: Planos,
Prego de Prescricións Técnicas e presupostos, cós complementos que se esixen para cada
clase de actuación nas presentes Normas, nas Ordenanzas e Instrucións Técnicas municipais
de aplicación e nos Regulamentos vixentes.
Os proxectos técnicos necesarios para a obtención de licenzas de obras ou instalacións
deberán vir subscritos por técnico ou técnicos que sexan competentes en relación ó obxecto
e características do proxectado e visados por seus respectivos Colexios Profesionais cando
este requisito sexa esixible conforme á Lexislación en vigor.
Cada proxecto, unha vez aprobado e concedida a correspondente licenza, quedará
incorporado a esta como condición material da mesma. En consecuencia, deberá someterse
a autorización municipal previa toda a modificación das obras do proxecto obxecto da licenza,
salvo as meras especificacións construtivas ou desenrolos interpretativos do mesmo que no
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estiveran contidos no proxecto aprobado ou fixados nas condicións particulares da licenza. A
presentación do proxecto de execución non se somete a licenza salvo caducidade de acordo
co Artigo 197 da LOUG.
Toda obra deberá iniciarse e executarse baixo dirección de persoa legalmente autorizada
en función da súas competencias profesionais. Non se permitirá a iniciación de ningunha
actividade cando sexa preceptiva a dirección facultativa, sen que previamente se cumpran os
seguintes requisitos:
Comunicación ó Concello do Facultativo designado como Director da obra e aceptación
efectiva polo mesmo. Dita comunicación estará visada polo Colexio Oficial ó que pertenza o
facultativo.
Coa presentación do proxecto de execución, darase conta ó Concello do nome, apelidos
ou razón social e DNI ou Tarxeta de Identificación Fiscal do construtor que vaia a executala.
Renuncia á Dirección: Calquera Técnico cuxa intervención resulte obrigada, en función
da natureza da obra ou instalación que se executa cando renunciase á dirección da mesma,
deberá poñe-lo en coñecemento da Administración Municipal dentro do termo de 3 días,
mediante escrito debidamente visado polo Colexio Oficial correspondente.

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

O construtor da obra, para poder continua-la, haberá de nomear a un novo Técnico e
notifica-lo ó Concello na mesma forma que para a iniciación. Noutro caso, suspenderase as
obras sen prexuízo das responsabilidades e sancións a que houbera lugar.
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CAPÍTULO 5.—NORMAS DE TRAMITACIÓN
5.1.—COMPETENCIA E INTERVENCIÓN MUNICIPAL.
5.2.—ACTIVIDADES SUXEITAS A LICENZA.
5.3.—CONCESIÓN E DENEGACIÓN DE LICENZAS. 5.4.—SOLICITUDE DE LICENZA.
5.5.—TIPOS DE LICENZA DE OBRA.
5.5.1.—Licenza de obra maior. 5.5.2.—Licenza de obra menor.
5.6.—REQUISITOS DA DOCUMENTACIÓN DOS PROXECTOS.
5.6.1.—Obras maiores. 5.6.2.—Obras menores.
5.7.—SOLICITUDE DE ALIÑACIÓN.
5.8.—SINALAMENTO DE ALIÑACIÓN. 5.9.—REQUISITOS DE URBANIZACIÓN.
5.10.—LICENZAS EN SOLO URBANIZABLE. 5.11.—LICENZAS EN SOLO RÚSTICO.
5.12.—LICENZAS EN EDIFICIOS E CONXUNTOS CATALOGADOS. 5.13.—CADUCIDADE
DE LICENZAS.
5.14.—CONCLUSIÓN DAS OBRAS.
5.15.—INSPECCIÓN FINAL E LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.
5.16.—OBRAS SEN LICENZA OU QUE NON SE AXUSTEN A LICENZA.
5.17.—CONDICIÓNS DAS OBRAS EN RELACIÓN CÁS VÍAS PÚBLICAS. 5.18.—
DERRUBAMENTOS.

5.20.—EDIFICIOS EN ESTADO RUINOSO.
CAPÍTULO 5.—NORMAS DE TRAMITACIÓN
5.1.—COMPETENCIA E INTERVENCIÓN MUNICIPAL.
A competencia municipal, en materia de intervención do uso do solo, ten por obxecto
comproba-la conformidade das distintas actuacións cá Lexislación e o planeamento aplicables,
así como restablecer no seu caso, a ordenación infrinxida.
A intervención municipal do uso do solo exercese mediante os procedementos seguintes:
Licenzas Urbanísticas.
Ordenes de execución ou suspensión de obras.
Inspección Urbanística.
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5.2.—ACTIVIDADES SUXEITAS A LICENZA
Están suxeitos a previa licenza, sen prexuízo das autorizacións, licenzas ou concesións
que foran procedentes de acordo cá lexislación específica aplicable, os seguintes actos:
As obras de construción de edificacións e instalacións de todas clases de nova planta.
As obras de ampliación de edificios e instalacións de tódalas clases existentes. As de
modificación ou reforma que afecten á estrutura dos edificios e instalacións de tódalas clases
existentes.
As de modificación do aspecto exterior dos edificios e instalacións de todas clases
existentes.
As obras que modifiquen a disposición interior dos edificios.
As obras e os usos que vaian de realizar co carácter provisional, ós que se refire o artigo.
102 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacións, escavacións e terrapléns,
as obras de instalación de servizos públicos e, en xeral, as relacionadas cá urbanización,
exceptuando que estes actos foran detallados e programados como obras a executar nun
proxecto de urbanización definitivamente aprobado ou de edificación que dispoña de licenza
outorgada.

A utilización do solo para o desenrolo de actividades mercantís, industriais, profesionais,
de servizos ou outras análogas.
Uso do voo sobre as edificacións e instalacións de tódalas clases existentes. A modificación
do uso dos edificios e instalacións en xeral.
A demolición das construcións, salvo nos casos declarados de ruína inminente.
As instalacións subterráneas dedicadas a aparcamentos, actividades industriais, mercantís
o profesionais, servizos públicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.
A extracción de áridos e a explotación de canteiras, aínda prodúzase en terreos de dominio
público e están suxeitos a concesión ou autorización administrativa.
As actividades extractivas de minerais, líquidos, e de calquera outra materia, así como as
de vertidos no el subsolo.
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As obras de construción de infraestrutura civil, excepto que estes actos foran detallados e
programados como obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de orde
Acción territorial, sen prexuízo do disposto na lexislación sectorial aplicable.
As construcións nas zonas de dominio público, sen prexuízo do disposto na lexislación
sectorial aplicable.
A instalación ou asentamento de casas prefabricadas e instalacións similares, provisionais
ou permanentes, excepto que efectuasen dentro de campamentos legalmente autorizados e
nas zoas expresamente previstas para dita finalidade.
As talas, os proxectos de repoboación forestal de árbores que constituían masa arbórea,
espazo boscoso, arboreda ou parque e os traballos agrícolas; teñan ou non planteamento
aprobado, a excepción das autorizadas no solo rústico por órganos competentes en materia
agraria e/o forestal.
A instalación de invernadoiros.
A colocación de carteis e vallas de propaganda visibles dende a vía pública, sempre que
non estean en locais pechados.
Os cerres e valado de predios.

As obras de apertura de camiños e accesos a parcelas no solo rústico, salvo as autorizadas
polo organismo competente en materia agraria e/o forestal.
As instalacións e construcións de carácter temporal destinadas a espectáculos e actividades
recreativas.
Calquera intervención en edificios declarados como bens de interese cultural, inventariados
ou protexidos.
A plantación de arbores ou apertura de devasas en terreos suxeitos a protección
arqueolóxica.
E, en xeral, o resto de actos que sinalen os plans, as normas ou as ordenanzas. Quedan
excluídas da preceptividade da licenza, as obras de mantemento das obras públicas.
As licenzas outorgaranse de acordo cás previsións da lexislación e este Plan de Ordenación.
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Aqueles actos relacionados có artigo 194 da LOUG, que promoven órganos das
Administracións Públicas ou Entidades de Dereito Público que administren bens de aquelas,
estarán igualmente suxeitos a licenza municipal, cá excepción dos supostos establecidos ó
caso, pola Lexislación aplicable.
Cando os actos de edificación e usos do solo realizaranse por particulares en terreos de
dominio público, esixirá tamén licenza, sen prexuízo das autorizacións ou concesións de sexa
pertinente outorgar por parte do Ente titular do dominio público.
En ningún caso entenderase adquiridas por acto presunto, licenzas en contra da lexislación
ou planeamento urbanístico.
5.3.—CONCESIÓN E DENEGACIÓN DE LICENZAS
A concesión de licenzas, salvo nos casos previstos na Lei de Ordenación Urbanística
de Galicia e Protección do Medio Rural, corresponde exclusivamente ó Concello segundo
o procedemento previsto na Lexislación de Réxime Local e Regulamento de Servizos das
Corporacións Locais do 17 de xuño de 1995:
As licenzas outorgarase ou denegarse co amaño ós seguintes prazos contados a partir da
presentación da solicitude no Rexistro Municipal:

A estes efectos considerase como menores aquelas obras ou instalacións de técnica
sinxela e escasa entidade construtiva e económica que non supoñan alteración do volume, do
uso, das instalacións e servizos de uso común ou do número de vivendas e locais, nin afecten
ó deseño exterior, á cimentación, á estrutura ou ás condicións de habitabilidade ou seguridade
dos edificios ou instalacións de calquera clase.
En ningún caso entenderase como tales as parcelacións urbanísticas, os peches de muro
de fábrica de calquera clase e as intervencións en edificios declarados bens de interese
cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra.
No prazo de tres meses, as de nova planta e tódalas demais non recollidas no apartado
anterior
Este prazo, no obstante, está supeditado ás autorizacións ou informes previos que, con
carácter sectorial ou por disposición legal, deban ser emitidos.
Estes prazos serán de obrigado cumprimento
O cómputo dos prazos a fai referencia no apartado anterior quedará suspendido:
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Durante os días que tarde o interesado en atende-lo requirimento da Administración para
completar datos da solicitude ou aportar documentos preceptivos omitidos.
Durante os días cá Administración conceda ó administrado para emenda-los erros ou
deficiencias do proxecto.
Toda denegación de licenza deberá estar motivada e serán preceptivos os informes técnicos
e xurídicos sobre a desconformidade cá lexislación urbanística.
5.4.—SOLICITUDE DE LICENZA
A licenza deberá solicitarse ó Concello mediante a presentación da correspondente
instancia e cós requisitos que para cada caso concreto especifícanse no presente Plan.
5.5.—TIPOS DE LICENZAS DE OBRA
Distínguese no presente Plan Xeral dous tipos de licenzas.
5.5.1.—Licenza de obra maior
Considéranse licenzas de obra maior tódalas citadas no epígrafe 5.2, a excepción das que
se indican a continuación no epígrafe 5.5.2.

Considéranse como menores aquelas obras ou instalacións de técnica sinxela e escasa
entidade construtiva e económica que non supoñan alteración do volume, do uso, das
instalacións e servizos de uso común ou do número de vivendas e locais, nin afecten ó
deseño exterior, á cimentación, á estrutura ou ás condicións de habitabilidade ou seguridade
dos edificios ou instalacións de calquera clase. En ningún caso entenderase como tales, as
parcelacións urbanísticas, os muros de contención, as intervencións en edificios declarados
bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra.
5.6.—REQUISITOS DA DOCUMENTACIÓN DOS PROXECTOS
5.6.1.—Obras maiores.
Enténdese por proxecto técnico o conxunto de documentos que definan as actuacións
a realizar có suficiente contido e detalle para permiti-la Administración coñece-lo obxecto
das mesmas e decidir si se axusta ou non á normativa urbanística aplicable, verificar si o
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aproveitamento proxectado asustase ós susceptible de apropiación e si as obras e usos
proxectados reúnen as condicións esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade y
accesibilidade.
O citado proxecto técnico conterá unha memoria urbanística, como documento específico
e independente, na que indicarase a finalidade e uso da construción ou actuación proxectada,
razoándose súa adecuación á ordenación vixente e incluíndo a ordenanza que lle sexa de
aplicación.
A memoria desenrolará os argumentos necesarios para xustifica-lo cumprimento do
preceptuado no artigo 104 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro, e
acompañarase dos correspondentes planos de situación a escala 1:5.000 ó 1:2.000, segundo
trátese de terreos rústicos ou urbanos e de calquera outra información gráfica que resulte
precisa para apoiar seu contido, co expresa indicación da clasificación e cualificación do solo
obxecto da actuación e da normativa e ordenanzas aplicables ó mesmo.
Igualmente conterá unha memoria xustificativa do cumprimento das condicións previstas
na normativa autonómica de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
5.6.2.—Obras menores
Exceptúase da necesidade de presentación de proxecto técnico á execución de obras ou
instalacións menores, das indicadas no epígrafe 5.5.2.

5.7.—SOLICITUDE DE ALIÑACIÓN
Cando se trata de obra de nova planta ou reconstrución previa ó derrubamento de obra
vella, poderá solicitarse aliñación e rasante.
A aliñación darase sobre o plano topográfico do solar e zona inmediata, presentado polo
solicitante a escala mínima 1:500, referendo seus puntos característicos a outros fixos do
terreo, de maneira que quede suficientemente determinada a liña
A concesión e sinalamento da aliñación, non implica a licenza de edificación.
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5.8.—SINALAMENTO DE ALIÑACIÓN
Ó acto de sinalamento concorrerá a delegación da Alcaldía, o Técnico Municipal designado,
o dono do solar ou o promotor da obra.
O solar estará libre e desembarazado de obstáculos para facilita-la marca da liña.
Firmará o propietario ou o apoderado que lle represente, o exemplar do plano de aliñación
e o acta, en sinal de conformidade, entregándolle unha copia autorizada destes documentos.
Constará na acta de aliñación:
A liña de edificación.
A profundidade edificable do solar.
As cesión gratuítas o municipio para incorporación aos sistemas viarios. Importe da fianza
polos costos de urbanización.
A Norma que lle afecte.

Polo Concello poderase precisar e asusta-las aliñacións sinaladas nos planos de ordenación
á realidade en cada caso, sempre e cando este axuste non supoña unha modificación de + 5%
da sinalada en planos, non podéndose diminuír en ningún caso o ancho dos viarios existentes
e consolidados sobre o territorio.
5.9.—REQUISITOS DE URBANIZACIÓN
Para outorgar licenza de edificación no Solo Urbano dos núcleos urbanos é preciso ca
parcela conte cós seguintes elementos de urbanización: acceso rodado, encintado de
beirarrúas, pavimentación de calzada, rede de abastecemento de enerxía eléctrica e de
abastecemento de auga, alumeado público e rede de saneamento.
Para outorga-la licenza de edificación no solo dos núcleos rurais será preciso ca parcela
este urbanizada co amaño ás Normas mínimas establecidas en cada caso polo Plan Especial,
e si este non exístese, esixirase que conte, ó menos, con acceso rodado, e abastecemento
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O prazo para efectua-lo sinalamento das aliñacións e rasantes e a elaboración do plano
xustificativo será de dous meses, contado a partires do día que houbera tido entrada da
petición das mesmas no Concello.
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de enerxía eléctrica, debendo xustifica-la posibilidade de abastecemento de auga e resolve-lo
saneamento mediante un sistema autónomo, de existir saneamento no núcleo, é obrigatoria
súa conexión.
En ausencia de Plan Especial, o Concello poderá autoriza-la execución simultánea á
edificación, dos elementos primarios da urbanización que permitan a resolución individual do
abastecemento de auga e/o a evacuación e tratamento de residuais, sempre que concorran
as seguintes circunstancias:
Que o núcleo rural de que se trate, non dispoña de rede de abastecemento de auga e/ou
rede de sumidoiros, nin este prevista súa execución mediante proxectos de obras ordinarias.
Que se garantan no proxecto de edificación as condicións técnico-sanitarias das instalacións
en relación á parcela sobre a que pretendese edificar e seu entorno, cumprindo, en todo caso
as normas e estándares técnicos que esixe a Lexislación vixente.
Co proxecto de edificación prevea e xustifique suficientemente ca disposición das
instalacións do edificio e das instalacións individuais de abastecemento e/ou evacuación e
vertido permiten as conexións cás redes que lle chegue a implantar na vía pública á ca parcela
de fronte.

Poderase outorgar licenza condicionada á terminación das obras de urbanización cando
asegúrese a execución simultánea da mesma nos termos definidos nos artigos 39, 40 e 41 do
Regulamento de Xestión Urbanística. A fianza de garantía será do 100% do valor das obras de
urbanización necesarias; a tal fin, no procedemento de outorgamento de licenza, os técnicos
municipais informarán sobre estes extremos, carecendo de eficacia a licenza mentres non se
constituía a garantía.
5.10.—LICENZAS NO SOLO URBANIZABLE
Non poderán concederse licenzas nas áreas que o Plan delimita como solo urbanizable
(Delimitado ou Non Delimitado), en tanto, non se aprobe o Plan Parcial ou de Sectorización
correspondente.
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Que se cumprimenten as demais condicións esixidas polo artigo 40 do Regulamento de
Xestión Urbanística (3288/1978).
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5.11.—LICENZAS NO SOLO RÚSTICO
As licenzas en solo rústico axustaranse ó disposto na Lei 9/2002, así como o da Lei 15/2004
do 29 de decembro, sobre o réxime do solo rústico, regulado no Título I, Capítulo III, sección
4ª da Lei.
5.12.—LICENZAS EN EDIFICIOS E CONXUNTOS CATALOGADOS
A concesión de licenzas que afecten a edificios, conxuntos e xacementos arqueolóxicos
catalogados se condicionará á autorización do órgano correspondente da Consellería
competente en materia de Cultura, artigo 54, da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio
Cultural de Galicia.
Na solicitude desta clase de licenzas, estarase ó disposto pola normativa específica incluída
no Catálogo, que forma parte deste Plan.
Tamén deberán someterse ó preceptivo informe de Patrimonio calquera tipo de construción
a realizar no área afecta á protección dun edificio, conxunto ou xacemento arqueolóxico
catalogado.
5.13.—CADUCIDADE DE LICENZAS

Poderase prorroga-los referidos prazos da licenza por unha sola vez e por un novo prazo
non superior ó inicialmente acordado, previa solicitude expresa formulada antes da conclusión
dos prazos determinados e sempre ca licenza sexa conforme cá ordenación urbanística
vixente no momento de concesión da prórroga. Estas prórrogas non devindicarán taxas e
serán autorizadas por unha sola vez.
Transcorridos os prazos expresados, deberase inicia-lo correspondente expediente de
caducidade. A caducidade será declarada pola Administración municipal previo procedemento
cá audiencia do interesado. No obstante, transcorridos tres anos dende o outorgamento da
licenza sen que houbesen iniciado as obras entenderase caducada automaticamente polo
ministerio da lei e non poderán iniciarse as obras sen obter nova licenza axustada á ordenación
urbanística en vigor.
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O prazo de iniciación das construcións non poderá exceder de seis meses e terminación
de tres anos, dende a fecha de seu outorgamento, non pudendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
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5.14.—CONCLUSIÓN DAS OBRAS
A finalización das obras seus responsables deberán:
Retira-los materiais e escombros sobrantes, así como os andamos, vallas, proteccións,
grúas e barreiras.
Construí-lo piso definitivo das beirarrúas incluída a colocación de bordos.
Repoñer ou reparar o pavimento, bordos, beirarrúas, árbores, farolóns, conducións e
cantos outros elementos urbanísticos houbesen sido afectados polas obras.
Coloca-la placa indicadora do número da finca.
Non se concederá licenza de primeira ocupación dun edificio sen que polos Servizos
Técnicos Municipais comprobaranse sobre o terreo o cumprimento dos anteriores extremos.
5.15.—INSPECCIÓN FINAL E LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

Para elo, o promotor, acabadas tódalas obras e instalacións, solicitará, no impreso ó efecto,
a licenza de primeira ocupación. Os Servizos Técnicos Municipais realizarán súa inspección
final, advertindo cá antelación necesaria ó promotor, construtor ou técnico director, o día e a
hora na que se vaia a realizar, có fin de que están presente o técnico director e o construtor.
En dita inspección comprobarase que o realizado asustase á licenza, ó proxecto aprobado e
á normativa urbanística en xeral. Do seu resultado levantarase acta correspondente na que
farase constar detalladamente os aspectos inspeccionados e o resultado da inspección. Si o
resultado é favorable, elevarase para súa aprobación ó órgano municipal correspondente que
concederá a licenza de primeira ocupación.
5.16.—OBRAS SEN LICENZA OU QUE NON SE AXUSTEN A LICENZA
As obras que se executen sen licenza ou orde de execución ou que non se axusten ás
condicións estipuladas nas mesmas, serán suspendidas conforme ó disposto no artigo 209 e
concordantes da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro, e do R.D.U. 28/1999.
No prazo de dous meses, o interesado deberá solicita-la oportuna licenza ou asusta-la a
ela as obras.
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O Concello poderá establece-la licenza de primeira ocupación, sen cuxo requisito non
poderase ocupa-lo edificio construído, nin iniciarse actividade algunha no mesmo, sen que
previamente concederase polo Concello a licenza de primeira ocupación, podéndose clausurar
cautelosamente por este, en tanto non se cumprimentase dita condición.
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Cando a obra construída sen licenza cumpra as condicións destas Normas, o propietario
poderá legaliza-la situación da mesma cá obtención da licenza correspondente, e elo sen
prexuízo do expedinte sancionador que puidera tramitarse.
Cando transcorrido o prazo de dous meses non se houbera solicitado a licenza, non se
houberen axustado as obras ás condicións sinaladas na mesma, ou cando a licenza fose
denegada por ser seu outorgamento contrario ás presentes Normas, o Concello acordará a
demolición das obras previo o correspondente expediente, tal como establecen os artigos
209.4 e 211 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
As obras rematadas sen licenza axustaranse ó definido no artigo. 210 da LOUG así como
o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
5.17.—CONDICIÓNS DAS OBRAS EN RELACIÓN COAS VÍAS PÚBLICAS
Todo propietario que execute unha obra, de calquera natureza, será responsable ante o
Concello dos danos que puidera ocasionar nas vías públicas ou servizos municipais.
Si as obras que se executen, afectasen a servizos de carácter xeral ou público, os propietarios
comunicarano por escrito ás empresas correspondentes ou entidades administrativas con
oito días de antelación ó comezo das mesmas, en coio prazo ditas empresas ou entidades
deberán toma-las medidas oportunas en evitación de danos propios ou a terceiros, dos ca
serán responsables dende a finalización do prazo antes mencionado.
Os escombros e provisións de materiais, non poderán amorear na vía pública, nin apoiados
nas vallas ou muros de peche.

Obrigarase ós propietarios de calquera clase de edificación a conservar tódalas partes da
construción en perfecto estado de solidez, a fin de que non podan compromete-la seguridade
pública.
Tódalas estadas auxiliares da construción deberán executarse baixo dirección facultativa
competente e dotaráselles das precaucións necesarias para evitar cos materiais e ferramentas
de traballo poidan caer á calle.
En toda clase de construción, así como no uso de maquinaria auxiliar da mesma, gardaranse
las precaucións de seguridade no traballo esixida polas leis vixentes en cada momento sobre
a materia.
Tódolos cidadáns teñen dereito a denunciar ás autoridades municipais os edificios que
adoezan de falta de hixiene e ornato, os que produzan ruído ou aqueles que puideran
ocasionar, por mal estado seus elementos (remates, chemineas, cornixas, etc.) algún dano.
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As fachadas dos edificios públicos e privados, así como súas medianeiras e paredes
contiguas ó descuberto aínda que non sexan visibles dende a vía pública, deberán conservarse
nas debidas condicións de hixiene e ornato.
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5.18.—DERRUBAMENTOS
Cando un propietario desexe proceder ao derrubamento dun edificio, deberá solicitar a
oportuna licenza municipal, achegando unha memoria subscrita por un facultativo competente,
especificando os pormenores do edificio que vai derribarse e dos edificios adxacentes, así
como os planos que sexan necesarios para súa aclaración. O Concello poderá fixar hora e
prazo na que vaia verificarse os derrubamentos para evitar danos e molestias á circulación,
sendo obrigatorio en todo caso, a colocación de valla en toda a fronte que vaia demolerse.
Queda prohibida a utilización de explosivos, salvo casos moi especiais, que necesitarán
autorización expresa.
Cando por derruba ou obras nunha edificación sexa necesario apea-la contigua, solicitarase
licenza polo propietario desta, expresando nunha Memoria firmada polo facultativo legalmente
autorizado, a clase de apeos que váianse executar, acompañando os planos necesarios. No
caso de negativa de dito propietario a realiza-las obras de apeo, poderanse levar a cabo
directamente polo dono da casa que vaia a demoler, ou aquela onde se vaian de executa-las
obras, o cal deberá solicita-la oportuna licenza có compromiso formal de sufragar, si procedese,
a totalidade dos gastos que ocasione o apeo, sen prexuízo de que poida repercuti-los gastos
ocasionados co amaño a dereito. Cando as obras afecten a unha medianeira, estarase ó
establecido sobre estas servidumes no Código Civil.

No caso de urxencia polo perigo inmediato, poderá dispoñerse no acto, pola dirección
facultativa da propiedade, os apeos ou obras convenientes, dando conta inmediata ó Concello
das medidas para a seguridade pública, sen prexuízo de solicita-la licenza no prazo de corenta
e oitos horas seguintes e abonar os dereitos que proceda. Igualmente, en ditas circunstancias,
o aparellador municipal ou quen corresponda, esixirá que se realicen os apeos ou obras que
estime necesario para garanti-la seguridade pública.
5.19.—VALADO DE OBRAS
En toda obra de nova planta ou derruba 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 materiais que ofrezan seguridade e conservación decorosa e situada á distancia
máxima de dous metros da aliñación oficial. Deberá quedar remitida do bordo, ó menos 0,60
m. para permiti-lo paso de peóns .
Realizaranse baixo dirección facultativa e incluirase no proxecto e medición.
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En todo caso, cando se vaia comezar un derrubamento ou baleirado importante, o
propietario terá obrigación de comunica-lo, de forma evidente, ós colídantes das fincas por si
debera adoptarse algunha precaución especial.
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Cando por circunstancias especiais non se faga aconsellable a aplicación de ditas Normas,
o técnico municipal fixará as características da valla podendo ordenar súa desaparición total
no momento na que rematen os traballos indispensables en planta baixa, continuando as
obras nas plantas superiores.
Cando as obras ou instalacións poidan supoñer en si mesmas ou no seu montaxe, un
perigo para os viandantes, esixirase durante as horas de traballo, a colocación na rúa duna
corda ou palenque cun operario que advirta o perigo. Cando as características de tránsito o
aconsellen, poderá limitarse o traballo a determinadas horas.
Nas zonas na que sexa obrigatorio o aliñamento, a valla colocarase na aliñación oficial.
Non será obrigatoria cando está construído o cerramento definitivo.
A instalación de vallas enténdese sempre con carácter provisional, en tanto dure a obra.
Por elo desde o momento na que transcorra un mes sen dar comezo as obras, ou están
interrompidas por igual período, deberá suprimirse a valla e deixar libre a beirarrúa ó tránsito
público.
5.20.—EDIFICIOS EN ESTADO RUINOSO

Os propietarios de terreos, urbanizacións de iniciativa particular e edificacións deberán
mantelos en condicións de seguridade, salubridade e ornato público e co suxeición ás normas
sobre protección do medio ambiente e do patrimonio histórico. Así mesmo, os propietarios
das vivendas estarán obrigados a mante-las en condicións de habitabilidade que se fixen
regulamentariamente.
O Concello ordenará, de oficio ou a instancia de calquera interesado, a execución das
obras necesarias para conservar aquelas condicións, co indicación do prazo de realización.
En caso de incumprimento da orde de execución de obras, a Administración municipal
procederá á execución subsidiaria da mesma ou á execución forzosa mediante la imposición
de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros, reiterables hasta logra-la execución das obras
ordenadas.
O Concello tamén poderá ordenar, por motivos de interese turístico ou estético a execución
das obras de conservación, reforma en fachadas ou espazos visibles dende a vía pública.
As obras executaranse a costa dos propietarios se estivesen dentro do límite da obrigación
de conservación que lles corresponde, e con cargo ós los fondos da entidade que lla ordene
cando a rebordase para obter mellorar de interese xeral.
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Deber de conservación, axustarase ó definido no artigo 199 da LOUG, así como o da Lei
15/2004 do 29 de decembro.
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Declaración de ruína, axustarase ó definido no artigo 201 da LOUG, así como o da Lei
15/2004 do 29 de decembro.
Cando algunha construción ou parte dela estivese nun estado ruinoso, o Concello, de oficio
o a instancia de calquera interesado, declarará e acordará a total ou parcial a demolición,
previa audiencia do propietario e dos moradores, salvo inminente perigo que o impida.
Declarase o estado ruinoso nos seguintes supostos:
Cando o custo das obras necesarias sexa superior ó 50% do valor actual do edificio ou
plantas afectadas, excluído o valor do terreo.
Cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado de seus elementos estruturais
fundamentais.
Cando se requira a realización de obras que non puideran ser autorizadas por encontrarse
o edificio en situación de fóra de ordenación.
Cando un edificio sexa declarado ruinoso, ben a instancia do propietario ou pola inspección
municipal, aquel está obrigado a executar por súa conta as obras necesarias para que tal
estado desapareza, iniciando as obras no prazo de dous meses. Transcorrido este prazo, o
Concello poderá autoriza-la ampliación de dito prazo sempre que o propietario o solicite.
Si o propietario non executa as obras acordadas polo Concello no prazo establecido, as
executará este a costa do obrigado.

Cando os edificios ruinosos no sexan susceptibles de reforzo ou están situados fora de
liña ou rasante oficial, terán que demolerse. A demolición poderase efectuada polo Municipio.
A conta do propietario do inmoble si este no efectuase nos prazos que teñan sinalados para
efectua-la mesma.
Nos bens declarados de interese cultural e nos núcleos históricos estarase ó disposto na
lexislación do patrimonio histórico aplicable.
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Se existira perigo e urxencia na demolición, o Concello ou o Alcalde, por motivos de
seguridade poderá dispoñe-lo necesario respecto á habitabilidade e o desaloxo do edificio.
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CAPÍTULO 6.—NORMATIVA DOS SISTEMAS XERAIS
6.1.—SISTEMA XERAL DE COMUNICACIÓNS.
6.1.1.—Sistema viario. 6.1.3.—Sistema portuario.
6.2.—SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES.
6.2.1.—Condicións de uso.
6.3.—SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.
6.3.1.—Clasificación.
6.3.2.—Modificación de equipamentos.
6.3.3.—Condicións de uso e edificabilidade dos equipamentos. 6.3.4.—Localización dos
equipamentos.
6.4.—SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS BÁSICOS.
6.4.1.—Protección do trazado de infraestruturas.
6.5.—CLASIFICACIÓN DO SOLO DOS SISTEMAS XERAIS.
CAPÍTULO 6.—NORMATIVA DOS SISTEMAS XERAIS
O presente Plan Xeral, define e regula os seguintes sistemas xerais no Concello:
Sistema Xeral de Comunicacións:

Sistema portuario.
Sistema Xeral de Espazos libres.
Sistema Xeral de Equipamentos.
Sistema Xeral de Infraestruturas e servizos básicos.
6.1.—SISTEMA XERAL DE COMUNICACIÓNS
6.1.1.—Sistema viario
Comprende os terreos e infraestruturas destinados exclusivamente ó transporte de persoas,
así como as zonas de protección.
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Sistema viario.
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A efectos destas Normas, o sistema viario comprende o conxunto da rede de vías de uso
público, destinadas exclusivamente ó transporte de persoas e mercancías.
As vías que integran o sistema xeral de comunicacións son: as vías urbanas, as estradas
interurbanas.
Vías urbanas
Comprenden as vías urbanas, tódalas aquelas incluídas dentro dos perímetros delimitados
nos núcleos urbanos.
Condicións xerais:
Seu funcionamento, réxime e control están regulados pola normativa destes planos e polas
Normas específicas do Concello.
As vías urbanas da rede viaria xeral, deberán ter súas calzadas pavimentadas, alumeado,
saneamento, abastecemento de enerxía eléctrica, dispoñer dos sistemas de recuamentos
adecuados, estar dotadas de beirarrúas e dispoñer dos sistemas de drenaxe adecuados.
Ancho das vías:
Ven establecido polas correspondentes aliñacións sinaladas en planos de ordenación a
escala 1:1.000 e 1:2.000. Ó igual cas aliñacións das edificacións.
Condicións das edificacións:

Vías interurbanas
Comprende o conxunto de estradas nacionais, comarcais e locais.
ESTRADAS DA REDE XERAL DO ESTADO:
A única estrada da R.C.E. que discorre polo termo municipal de Moaña é:
AP-9: Autopista do Atlántico. CG-4.1, Rande (PO-551)-Cangas (PO-551) (SV1)
As estradas da rede de interese xeral do Estado (RIGE) estarán suxeitas ó disposto na
Lei 25/1.988, de 29 de xullo, así como seu Regulamento de 18/12/1984, de 2 de setembro,
especialmente as limitacións á propiedade establecidas para o uso e defensa da estrada, cás
zonas de dominio, servidume e afección, e as liñas de edificación.
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Serán as reguladas polas presentes Normas.
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As limitacións de propiedade sinaladas no Capítulo III da devandita Lei, abranguen no só
ás propias estradas senón tamén ós ramais de enlace e ás vías de xiro das interseccións.
Respecto das autorizacións para cerramentos, non se autorizarán en zonas de dominio
público e de servidume. Na zona de afección se poderán autorizar todo tipo de cerramentos a
partires da liña de edificación. Na superficie comprendida entre esta liña e a de servidume só
se poderán construír cerramentos totalmente diáfanos sobre piquetes sen cimento de fábrica.
Cando se desexen reconstruír os cerramentos existentes faranse de acordo ás condicións que
se impoñerían si fosen de nova construción, salvo algún tramo menor de 5 m. que estivera
arruinado.
Tramos exteriores ó perímetro do Solo Urbano:

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

A liña de edificación es a establecida polo organismo competente, en función do disposto
no artigo 25 da Lei de Estradas.
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ESTRADAS COMPRENDIDAS NA REDE DE COMPETENCIA
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA:
Ámbito de aplicación
Son as estradas cuxo itinerario esta integramente comprendido no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia e que non sexan de titularidade do Estado estarán suxeitas ó disposto
na Lei 4/1994, do 14 de setembro, de Estradas de Galicia.
No termo municipal as estradas de titularidade autonómica son as seguintes:
Existentes:
——  Vías de alta capacidade:
——  CG-4.1, Rande (PO-551)-Cangas (PO-551) AP-9: (SV 1)
——  VAC do Morrazo: (SV 2)
——  Estradas pertencentes á rede Primaria Básica:
——  PO-551, Marín (PO-546)-Rande (N-554): (SV 3)
——  Estradas pertencentes á rede Secundaria:
——  PO-313, Marín (PO-546)-Rande (N-554): (SV 4)
——  PO-1101, Moaña-Berducedo: (SV 5)
——  PO-1102, Meira-Fraga: (SV 6)
——  PO-1103, San Benito-Domaio: (SV 7)
——  PO-1104, Moaña-Coiro: (SV 8)
——  Enlace a Borna–Vía Alta Capacidade: (SV 12)
Propostos polo plan xeral:
SV 10*: Circunvalación de Moaña. Trátase dunha lixeira variación sobre o trazado de
circunvalación xa proposto polas Normas subsidiarias que se xestionará pola propia consellería
de Política Territorial.
SV 13*: Vía de baixada ao porto de Meira dende a intersección da PO-551 coa PO-1102, o
que facilitará tamén a conexión do porto coa Vía de Alta Capacidade.
SV 14*: Sistema Viario de Conexión, delimitación das futuras actuacións de accesos dos
sectores urbanizábeis coas estradas pertinentes. Acceso ao SUR-D-3.
SV 15*: Sistema Viario de Conexión, delimitación das futuras actuacións de accesos dos
sectores urbanizábeis coas estradas pertinentes. Acceso ao SUR-D-1.
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——  PO-314, tramo urbano MoañaO Con: (SV 9)
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SV 16*: Sistema Viario de Conexión, delimitación das futuras actuacións de accesos dos
sectores urbanizábeis coas estradas pertinentes. Acceso ao SUR-D-01.
SV 17*: Sistema Viario de Conexión, delimitación das futuras actuacións de accesos dos
sectores urbanizábeis coas estradas pertinentes. Acceso ao SUR-D-05.
SV 18*: Sistema Viario de Conexión, delimitación das futuras actuacións de accesos dos
sectores urbanizábeis coas estradas pertinentes. Acceso ao SUR-D-6.
SV 19*: Sistema Viario de Conexión, delimitación das futuras actuacións de accesos dos
sectores urbanizábeis coas estradas pertinentes. Acceso ao SUR-D-2.
SV 20*: Sistema Viario de Conexión, delimitación das futuras actuacións de accesos dos
sectores urbanizábeis coas estradas pertinentes. Acceso ao SUR-D-10.
SV 21*: Sistema Viario de Conexión, delimitación das futuras actuacións de accesos dos
sectores urbanizábeis coas estradas pertinentes. Acceso ao SUR-ND-1.
E todos os definidos en planos como conexión entre accesos aos sectores urbanizábeis e
sistemas xerais.

As obras, instalacións, edificacións e cerramentos ou calquera outra actividade que afecte
ós terreos comprendidos no área de influencia das estradas, incluída a plantación de arbores,
requirirán, en todo caso, autorización expresa do órgano competente da Administración titular
da estrada, sen prexuízo doutras competencias concorrentes e do disposto no artigo 53 da
Lei 4/1994, exceptuándose as labores agrícolas que non supoñan unha modificación da
configuración do terreo.
Dando cumprimento o artigo 32.c da Lei 9/02 de ordenación urbanística e de protección do
medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/04, os terreos incluídos dentro da liña límite de
edificación das estradas autonómicas, que non estiveran clasificados como urbanos, de núcleo
rural tradicional, deberán clasificarse como solo rústico de protección de infraestruturas.
Zona de dominio público
Integran a zona de dominio público os terreos adquiridos a título lexítimo pola Administración
titular da estrada para a construción de esta e do seus elementos.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

De acordo có previsto no Capítulo III da citada Lei, establécese un área de influencia das
estradas, integrada polas seguintes zonas: dominio público, servidume e afección.

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

Zona de servidume
A zona de servidume das estradas consiste de dous franxas de terreo a ámbolos lados
da mesma, delimitados interiormente pola zona de dominio público e exteriormente por dúas
liñas paralelas a dito límite, a unha distancia de dezasete metros en autoestradas, autovías,
corredores e vías rápidas e de dous metros no resto das estradas, medidas dende o límite
exterior da zona de dominio público.
Zona de afección
A zona de afección das estradas está formada por dúas franxas de terreo a ámbolos lados
da mesma, delimitadas interiormente pola zona de servidume e exteriormente por dúas liñas
paralelas ás arestas da explanación a unha distancia de cen metros nos casos de autoestradas,
autovías corredores e vías rápidas e de trinta metros no resto das estradas, medidas dende
as citadas arestas.
Liña de edificación
Nos núcleos urbanos polo sinalado nos planos, no resto do territorio o que comprenda en
aplicación do artigo 35 da Lei.
Outras condicións particulares
De acordo co informe da Dirección Xeral de Obras Públicas do 4 de setembro de 2.006,
se establecen respecto á rede autonómica de estradas, as seguintes condicións particulares:

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Na rede viario inclúense unha glorieta de dimensións de diámetro 30 m, que executarase
con dous carrís de entrada e saída para conexión do sistema viario SV-10, coa PO-313.
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ESTRADAS COMPRENDIDAS NA REDE DE COMPETENCIA
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Axustaranse á Ordenanza Reguladora do Uso e Defensa das Estradas Provinciais
publicadas no BOP 16-01-96. No termo municipal as estradas de titularidade provincial son
as seguintes:
——  PO-551, Marín (PO-546)-Rande (N-554) (SV 3)
——  PO-313, Marín (PO-546)-Rande (N-554) (SV 4)
——  PO-1101, Moaña-Berducedo
——  PO-1102, Meira-Fraga

(SV 6)

——  PO-1103, San Benito-Domaio
——  PO-1104, Moaña-Coiro

(SV 5)
(SV 7)

(SV 8)
(SV 9)

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X
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REDE VIARIA MUNICIPAL
O resto da rede viaria non incluída nas anteriores corresponde ás vías municipais. Os
REDE VIARIA MUNICIPAL.
aliñamentos dos peches de edificacións serán, en cada caso, as que estableza a ordenanza
O resto da rede viaria non incluída nas anteriores corresponde ás vías
correspondente.
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municipais. Os aliñamentos dos peches de edificacións serán, en cada caso, as
que estableza a ordenanza correspondente.
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6.1.2.—Sistema portuario
Está constituído polo conxunto das instalacións portuarias dependentes do organismo
Portos de Galicia.
Conformado por:
——  Porto de Moaña

(SP 1)

——  Porto de Meira

(SP 2)

——  Porto de Domaio

(SP 3)

Porto de Vigo (usos transferidos por O.M, orden Ministerial de data 15/04/1992) (SP4)
Condicións:
O réxime urbanístico destes tres ámbitos queda pendente da aprobación dos
correspondentes Plans Especiais de Usos.
6.2.—SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES
Comprende os espazos destinados a zonas verdes e espazos libres emprazados en solo
urbano urbanizable e rústico, de titularidade e uso público e que dan servizo o conxunto do
municipio.

Para o desenrolo e execución destes espazos será necesario e suficente un proxecto
arquitectónico-urbanístico asinado por técnico competente, que garanta un deseño de calidade
e axustado ás características do luar e seu entorno e ó uso previsto en cada caso.
O amoblamento destes espazos, así como os materiais de obra e acabados de urbanización,
ó igual que as especies vexetais que se introduzan, definiranse en proxecto e garantirán unha
consonancia ambiental.
Nos parques así definidos, ademais do uso como tal, tamén admiten os deportivos, edificios
culturais e aparcamento cás seguintes restricións:
A ocupación do solo por todos eles non será superior ó 10% da extensión total do parque.
En caso de instalacións deportivas descubertas, o porcentaxe de ocupación poderá chegar
ó 15%.
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Autorízanse tamén pequenos quioscos de música, postos de revistas, pequenas instalacións
destinadas á venta de bebidas, etc., cunha ocupación máxima do 5% e unha altura máxima
de 4 metros.
Poderase autoriza-lo uso de garaxe-aparcadoiro no subsolo dos espazos libres públicos,
sempre que non menoscabe seu uso (Art. 54 g) da LOUG). Ditos aparcadoiros serán de
titularidade pública, sen prexuízo de ca súa explotación sexa mediante concesión administrativa.
Réxime en zona de servidume e DPMT ou ámbalas dúas
Cando un sistema xeral ocupe zona de servidume de protección de costas ou dominio
público marítimo terrestre, ou as dúas a vez os usos estarán condicionados a normativa de
Costas.
6.3.—SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Comprende as superficies destinadas a usos públicos ou colectivos ó servizo directo dos
cidadáns. O solo será sempre de dominio público, cando corresponda a cesións resultado do
planeamento.

En calquera caso, faise constar que, as edificacións e instalacións existentes, tanto no
dominio público marítimo-terrestre como na servidume de protección, están suxeitas ó
establecido na Disposición Transitoria Cuarta da Lei de Costas, tal como se indica na Normativa
Urbanística (Apartado 13.2.3.5).
6.3.1.—Clasificación
Clasifícanse de acordo cós seguintes tipos:
Educativo docentes: centros docentes, públicos ou privados, para calquera nivel de ensino
(Preescolar, EXB, BUP, Formación Profesional, Universidade, Centros de Educación Especial,
Centros de Investigación, Escola de Idiomas).
Sociocultural: Bibliotecas, centros sociais, culturais e recreativos, museos, auditorios, salas
de cultura, salas de reunións, exposicións de interese público e comunitario, así como os
anexos ós servizos deportivos ligados ó uso.
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Deportivo: Instalacións destinadas á práctica do deporte e anexos de servizo, edificacións
para espectadores e aparcadoiros.
Asistencial-sanitario: Centros adicados a dispensarios, ambulatorios, residencias de
anciáns, clínicas, hospitais xerais, centros hospitalarios e similares.
Cemiterio.
Institucional: Centros ou edificios para servizos da administración pública, bombeiros,
concesionarios de servizos públicos, etc.
Servizos. Centros para mercado ó detalle, mercados centrais e matadoiro.
6.3.2.—Modificación de equipamentos
Segundo o disposto no artigo 47.4 da LOUG, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro,
o Concello en Pleno, por maioría absoluta legal e sen necesidade de segui-lo procedemento
de modificación do Plan, poderá acorda-lo cambio de uso dos terreos reservados para
equipamentos públicos, por outro uso dotacional público distinto, sempre que se manteñan
a titularidade pública ou se destine a incrementa-las zonas verdes e espazos libres públicos.
Os solos públicos destinados a dotacións poderán utilizarse como espazos libres en tanto
non se constrúan os equipamentos previstos.

No caso de determinarse na Ordenación Gráfica, un uso para un equipamento específico,
este será o uso principal, sendo os demais complementarios.
En solo urbano, para toda clase de equipamentos públicos rexerá o tipo de ordenación da
zona onde se sitúa o equipamento, e manterán condicións de composición urbanística acorde
coa mesma, procurando respectar e manter as aliñacións da mazá e lindeiros. Nembargantes,
adaptaranse ás condicións de edificación, estándares programas correspondentes á súa
lexislación específica e, a edificabilidade será a que se axeite ás necesidades da dotación.
Cando pola forma da edificación resulten espazos libres interiores de amplitude suficiente,
terán que axardinarse e dotarse de arboredo. Procurarase que a altura da edificación non
pase dos 12 m sobre a cota natural do terreo, excepto cando a ordenanza do entorno autorice
alturas maiores. Nembargantes, cando os equipamentos se sitúen en zonas non normalizadas
ou en áreas libres de edificación aceptarase a ordenación volumétrica específica, non podendo
pasar os 12 m de altura nin os 0,8 m²/m² de edificabilidade.
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Os equipamentos existentes consideraranse en tódolos casos dentro de ordenación.
No solo rústico e no solo de núcleo rural atenderase ó disposto na Lei 9/2002, de Ordenación
Urbanística de Galicia, así como o da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
As condicións de edificabilidade, volume e uso dos equipamentos non públicos serán as
de a ordenanza na que se atopen incluídos para o solo urbano e, a prevista pola ficha de
desenrolo do sector urbanizable ou da área de reparto no seu caso.
6.3.4.—Localización dos equipamentos
Aparecen descritos nos diferentes planos a escalas 1:1.000 e 1:5.000, de usos
pormenorizados e de clasificación do solo.
6.4.—SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS BÁSICOS
O sistema xeral de infraestruturas básicas e servizos compóñeno o conxunto de elementos
que fan posible a prestación dos servizos urbanísticos indispensables de abastecemento de
auga, saneamento e depuración de augas residuais, eliminación de residuos sólidos, rede de
abastecemento de enerxía eléctrica e alumeado, rede de gas, etc.

6.4.1.—Protección do trazado de infraestruturas
A protección a establecer sobre as redes ou elementos puntuais, respectará os regulamentos
e disposicións que promulgan os organismos e institucións competentes.
Os trazados das redes, aparecen sinalizados nos diferentes planos de servizos urbanísticos
incluídos neste documento.
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Os elementos que o configuran son de tipo lineal, condutos e espazos inmediatos de
servidume para seus tendidos, ou puntuais para a localización de depósitos, depuradoras,
basureiros, estacións transformadoras, servizos públicos municipais e outros (teléfonos,
electricidade).
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RD 1995/2000 DE 1 DE DECEMBRO

BOE 27/12/2000
DECRETO 3151/68
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6.5.—CLASIFICACIÓN DO SOLO DOS SISTEMAS XERAIS
6.5.- CLASIFICACIÓN DO SOLO DOS SISTEMAS XERAIS.
•

SISTEMA XERAL VIARIO
Existentes
Nome
CG-4.1, Rande (PO-551)-Cangas (PO551)
Autopista AP-9
Vía de Ata Capacidade do Morrazo

VAC

Clase de solo

Titularidade

Clave

SRPC, SRPI

Ministerio de Fomento

SV 1

SRPI

CPTOPV

SV 2

CPTOPV

SV 3

CPTOPV

SV 4

Deputación de
Pontevedra

SV 5

SU , SUR-D, SUR-ND,
PO 551, Marín (PO-546)-Rande (N-554)
SRPI, SRPC, SRPF
SU, SRPF, SRPEN,
SRPA,
PO 313, Marín (PO-546)-Rande (N-554)
SUR-ND, SUR-D

PO-1101, Moaña-Berducedo
PO-1102, Meira-Fraga

SU, SUR-D, SRPA,
SU, SRPA, SRPF,
SRPEN,
NRT, AE

SU, NRT, AE, SRPA,
PO-1103, San Benito-Domaio

SUR-D, SUR-ND,
SRPF,
SRPC

Deputación de
Pontevedra

SV 6

Deputación de
Pontevedra

SV 7

PO-1104, Moaña-Coiro

SU, SUR-ND, SRPA

Deputación de
Pontevedra

SV 8

PO 314 – Moaña-O Con

SU

CPTOPV

SV 9

Enlace A Borna- VAC

SRPC, SRPO, SU, SRPF

de Moaña

SV 12

Acceso ao campo de golf

SRPO, SU, SRPF,SRPA

de Moaña

SV 14

Enlace co campo de golf

SRPEN, SRPF

de Moaña

SV 15

Previstos
Clase de solo
SU, SUR-D

Titularidade
Consellería de política
terriorial

Clave
SV 10*

Baixada ao porto de Meira

SU

de Moaña

SV 13*

Sistema viario de conexión

SU, SUR-D 3

de Moaña

SV 14*

Sistema viario de conexión

SU, SUR-D 5

de Moaña

SV 15*

Sistema viario de conexión

SU, SRPO

de Moaña

SV 16*

Sistema viario de conexión

SU, SRPO

de Moaña

SV 17*

Sistema viario de conexión

SU, SUR-D 6

de Moaña

SV 18*

Sistema viario de conexión

SU, SUR-D 2

de Moaña

SV 19*

Sistema viario de conexión

SU, SUR-D 10

de Moaña

SV 20*

Sistema viario de conexión

SU,

de Moaña

SV 21*
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SISTEMA XERAL PORTUARIO
SISTEMA XERAL PORTUARIO existentes

Nome

SUP.

construída

SUP.

parcela

Clave
SX
Computábel Anterior
SX

Porto de
Moaña
Porto de Meira
Porto de
Domaio
Porto de Vigo
O.M
15/04/1992

Clave
SX

fase do
PXOM

PXOM

SP 1

SP-1

SP 2

SP-2

SP 3

SP-3

SP 4

SP-4

Clave dot.
Anterior Clave dot. Titularidade Zonificación
fase do

PXOM

PXOM

Portos de
Galicia
Portos de
Galicia
Portos de
Galicia
Portos de

D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
DOMAIO
D1.SU.

Estado

DOMAIO

SISTEMA XERAL PORTUARIO previstos (*) no son necesarios

Nome

---

construída

SUP.

parcela

---

Computábel
SX

---

Clave
SX

Clave dot.
Anterior
Clave dot. Titularidade Zonificación

fase do
PXOM

PXOM

fase do

---

---

---

PXOM

PXOM

---

---

---

0.00

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

TOTAL

SUP.

Clave
SX
Anterior

62

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

SISTEMA XERAL DE ÁREAS LIBRES
ESPAZOS LIBRES existentes

Nome

SUP.

construída

Paseo marítimo

SUP.

parcela

Paseo do Con
Praza do
Parque de O
Cón
Xardíns da
igrexa de
Domaio
A Chan da
Arquiña
Miradoiro e a.
libre da Fraga
Parque do
Monte Aberto
Monte dos
Remedios
Merendeiro da
Maceira

SX

Clave
SX
Anterior

Clave
SX

Clave dot.
Anterior Clave dot. Titularidade Zonificación
fase do

PXOM

fase do
PXOM

PXOM

34.229

SJ 1

SX-1.1

ZV-1

ZV-1.1

Público

24.380

24.380

SJ 18

SX-1.2

ZV-44

ZV-1.2

Público

3.040

3.040

SJ 19*

SX-1.3

ZV-45*

ZV-1.3

Público

5.470

5.470

---

SX-1.4

ZV-39

ZV-1.4

Público

5.268

5.268

SJ 6

SX-2.1

ZV-7

ZV-2.1

Público

D2.SU.
DOMAIO

85.090

85.090

SJ 2

SX-3.1

ZV-2

ZV-3.1

Público

D.3. NP

3.045

3.045

SJ 3

SX-3.2

ZV-3

ZV-3.2

Público

D.3. NP

83.620

83.620

SJ 4

SX-3.3

ZV-4

ZV-3.3

Público

D.3. NP

46.086

46.086

SJ 5*

SX-3.4

ZV-5

ZV-3.4

Público

D.3. NP

5.679

5.679

SJ 7

SX-3.5

ZV-9

ZV-3.5

Público

D.3. NP

Clave
SX

Clave dot.

34.229

do recheo

Computábel

TOTAL

PXOM

D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA

290.437

ESPAZOS LIBRES previstos (*)

Recuperación
da costa de
Moaña
Zona verde de
A Seara
CarbalLeira de
Meira
Paseo Fluvial
Zona verde de
O Con
Parque de
Meira
Zona verde do
Pedroso
Zona ver de de
Amoreira
Parque da
Pedaboa
Zona verde do
Grupo
Parque de O
Cón

SUP.

construída

SUP.

parcela

SX

Anterior Clave dot. Titularidade Zonificación

fase do
PXOM

PXOM

fase do

PXOM

PXOM

99.957

99.957

SJ 8*

SX-1.1*

ZV-31

ZV-1.1*

Público

58.488

58.488

SJ 11*

SX-1.2*

ZV-32

ZV-1.2*

Privado

35.080

35.080

SJ 12*

SX-1.3*

ZV-33

ZV-1.3*

Privado

23.119

23.119

SJ 15*

SX-1.4*

ZV-36

ZV-1.4*

Privado

4.711

4.711

SJ 16*

SX-1.5*

ZV-38

ZV-1.5*

Privado

8.585

8.585

SJ 20*

SX-1.6*

ZV-37

ZV-1.6*

Privado

8.832

8.832

---

SX-1.7*

---

ZV-1.7*

Privado

7.924

7.924

---

SX-1.8*

---

ZV-1.8*

Privado

5.760

5.760

---

SX-1.9*

---

ZV-1.9*

Privado

1.250

1.250

---

SX-1.10*

---

ZV-1.10*

Privado

5.470

5.470

---

SX-1.11*

ZV-39

ZV-1.11*

Privado

D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
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Nome

SUP.

construída

Nº 39

Clave
SX

Clave

SX

Anterior

SX

fase do
PXOM

PXOM

6.732

6.732

---

SX1.12*

23.565

23.565

---

22.706

22.706

18.726

Clave
dot.

Titularidade

---

ZV1.12*

Privado

SX-2.1*

---

ZV-2.1*

Privado

D2.SU.
DOMAIO

---

SX-2.2*

---

ZV-2.2*

Privado

D2.SU.
DOMAIO

18.726

SJ 13*

SX-2.3*

ZV-34

ZV-2.3*

Privado

D2.SU.
DOMAIO

10.941

10.941

SJ 17*

SX-2.4*

ZV-40

ZV-2.4*

Privado

D2.SU.
DOMAIO

16.884

16.884

---

SX-2.5*

---

ZV-2.5*

Privado

D2.SU.
DOMAIO

3.391

3.391

---

SX-2.6*

---

ZV-2.6*

Privado

D2.SU.
DOMAIO

26.519

26.519

---

SX-2.7*

---

ZV-2.7*

Privado

D2.SU.
DOMAIO

SUP.

parcela

Computábel

Zona verde de
A Xunqueira
Parque de
fútbol de
Domaio
Zona libre
interior de
Domaio
Zona libre do
porto de
Domaio
Ampliación do
paseo de
Domaio
Parque San
Pedro de
Domaio
Parque Costero
do Mouro
Ampliación do
paseo de
Domaio

TOTAL

Clave dot.
Anterior
fase do

PXOM

PXOM

Zonificación

D1.SU.
MOAÑA

388.640
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SISTEMA XERAL DE DOTACIÓNS

EDUCATIVOS existentes

SUP.

SUP.

construída

parcela

1.660

2.245

355

CEIP de Seara

SX

Clave
SX

Clave dot.
Anterior Clave dot. Titularidade Zonificación
fase do

PXOM

SDE-1.1

E-2

E-1.1

Público

SD 3

SDE-1.2

E-3

E-1.2

Público

10.449

SD 5

SDE-1.3

E-5

E-1.3

Público

16.363

16.363

SD 6

SDE-1.4

E-6

E-1.4

Público

2.160

4.030

4.030

SD 7

SDE-1.5

E-7

E-1.5

Público

2.100

5.361

5.361

SD 8

SDE-1.6

E-8

E-1.6

Público

Abelendo

1.650

5.323

5.323

SD 9

SDE-1.7

E-9

E-1.7

Público

CEIP de Tirán

1.825

6.707

6.707

SD 10

SDE-1.8

E-10

E-1.8

Público

IES As Barxas

2.855

7.765

7.765

SD 12

SDE-1.9

E-12

E-1.9

Público

CEIP Domaio

1.300

14.808

14.808

SD 4

SDE-2.1

E-4

E-2.1

Público

500

2.158

2.158

SD 1

SDE-3.1

E-1

E-3.1

Público

D3. NP

3.720

25.469

25.469

SD 11

SDE-3.2

E-11

E-3.2

Público

D3. NP

773

1.985

1.985

SD 13

SDE-3.3

E-13

E-3.3

Público

D3. NP

fase do
PXOM

PXOM

2.245

SD 2

747

747

4.050

10.449

CEIP de Reibón

4.325

CEIP A Guía

EEI do Con
CEI Meira

CEIP de
Quintela
CEIP de

EEI de

Verducedo
IES A Paralaia
E. Taller
Beiramar

TOTAL

PXOM

D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D2.SU.
DOMAIO

103.410

EDUCATIVOS previstos (*)no son necesarios

Nome

--TOTAL

SUP.

construída

SUP.

parcela

---

Computábel
SX

---

Clave
SX
Anterior

Clave
SX

Clave dot.
Anterior Clave dot. Titularidade Zonificación

fase do
PXOM

PXOM

fase do

---

---

---

PXOM

PXOM

---

---

---

0.00
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SOCIOCULTURAL existentes

Nome

SUP.

construída

SUP.

parcela

Computábel
SX

Clave
SX
Anterior
fase do
PXOM

Centro Cultural
D. Castelao
(Quintela)
Casa de

627

627

627

SD 14

Cultura de
Abelendo
Edificio

127

295

295

SD 49

Multiusos de
Domaio

790

790

790

SD 15

TOTAL

Clave
SX
PXOM

SDSC1.1
SDSC1.2
SDSC2.1

Clave dot.
Anterior
fase do

PXOM

Clave dot. Titularidade Zonificación
PXOM

SC-3

SC-1.1

Público

SC-12

SC-1.2

Público

SC-8

SC-2.1

Público

D1.SU.

MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D2.SU.
DOMAIO

1.712

SOCIOCULTURAL previstos (*)

SUP.

construída

SUP.

parcela

Computábel
SX

Clave
SX

fase do

PXOM

PXOM

Clave dot.
Anterior Clave dot. Titularidade Zonificación
fase do

PXOM

PXOM

Casa cultural
de Meira

3.749

3.749

SD 46*

SDSC1.1*

SC-6

SC-1.1*

Pública

D1.SU.
MOAÑA

Pazo do Real

---

---

SC 10*

SDSC-

SC-10

SC-1.2*

Pública

D1.SU.
MOAÑA

Casa dos Pazó

---

---

SC 11*

SDSC-

SC-11

SC-1.3*

Pública

D1.SU.
MOAÑA

TOTAL

1.2*

1.3*

3.749
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DEPORTIVO

Pavillón Mpal.

da Xunqueira
Pavillón de
Meira
Pistas
Polideportivas
de Meira
Pavillón do
Rosal
Pistas
Polideportivas
de Moaña
Club Remo
Meira
Club Remo
Tirán
Piscina
Municipal
Pavillón de
Domaio
C.de Fútbol de
Domaio
Área Deportiva
do Beque
Ruta
Sendeirismo
Muíños da
Fraga

SUP.

SUP.

construída

parcela

1.630

834

Clave
SX
Computábel Anterior

fase do

PXOM

SDD-1.1

D-1

D-1.1

Público

SD 18

SDD-1.2

D-3

D-1.2

Público

792

--

SDD-1.3

D-4

D-1.3

Público

D1.SU.
MOAÑA

1.905

1.905

SD 19

SDD-1.4

D-5

D-1.4

Público

MOAÑA

4.518

4.518

SD 20

SDD-1.5

D-6

D-1.5

Público

D1.SU.
MOAÑA

1.030

394

394

SD 24

SDD-1.7

D-10

D-1.7

Público

1.930

2.249

2.249

SD 25

SDD-1.8

D-11

D-1.8

Público

2.255

2.255

SD 50

SDD-1.9

D-16

D-1.9

Público

1.558

1.558

SD 17

SDD-2.1

D-2

D-2.1

Público

7.048

7.048

SD 26

SDD-2.2

D-12

D-2.2

Público

18.988

18.988

SD 22

SDD-3.1

D-8

D-3.1

Público

D3. NP

---

117.202

SD 23

SDD-3.2

D-9

D-3.2

Público

D3. NP

Clave
SX
Anterior

Clave
SX

1.905

1.558

SX

Clave dot.
Anterior Clave dot. Titularidade Zonificación

Clave
SX

fase do
PXOM

PXOM

834

SD 16

2.808

2.808

792

TOTAL

PXOM

D1.SU.

MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA

D1.SU.

D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D2.SU.
DOMAIO
D2.SU.
DOMAIO

160.551

DEPORTIVO previstos (*)

Nome

Zona deportiva
o aire libre
Campo de
Fútbol

TOTAL

SUP.

construída

SUP.

parcela

Computábel
SX

fase do
PXOM

Clave dot.
Anterior Clave dot. Titularidade Zonificación

PXOM

13.124

13.124

---

SDD-3.1*

35.247

35.247

SD 47*

SDD-3.3*

fase do

PXOM
---

D-17

PXOM

D-3.1*

Privado

D3. NP

D-3.3*

Pública

D3. NP

48.371
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ASISTENCIAL-SANITARIO

Nome

Casa do Mar
de Moaña
Centro Servizos
Sociais de
Moaña
Centro de
saúde de
Moaña

SUP.

SUP.

construída

parcela

1.045

1.045

205

Computábel
SX

Clave
SX
Anterior

Clave
SX

Clave dot.
Anterior
fase do

Clave dot. Titularidade Zonificación
PXOM

fase do
PXOM

PXOM

1.045

SD 27

SDA-1.1

A-1

A-1.1

Público

MOAÑA

259

259

SD 29

SDA-1.2

A-3

A-1.2

Público

D1.SU.
MOAÑA

402

402

SD 28

SDA-2.1

A-2

A-2.1

Público

D2.SU.
DOMAIO

Clave
SX
Anterior

Clave
SX

TOTAL

PXOM

D1.SU.

1.706

ASISTENCIAL-SANITARIO previstos (*)

Centro de
Salud

TOTAL

SUP.

construída

SUP.

parcela

2.066

Computábel
SX

fase do
PXOM

2.066

SD 45 *

PXOM

SDA1.1*

Clave dot.
Anterior
fase do

PXOM
A-6

Clave dot. Titularidade Zonificación
PXOM

A-1.1*

Pública

D1.SU.

MOAÑA

2.066
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CEMITERIO

Nome

SUP.

construída

Cemiterio de

SUP.

parcela

SX

Clave
SX

Clave dot.
Anterior
fase do

Clave dot. Titularidade Zonificación
PXOM

fase do
PXOM

PXOM

6.144

SD 33

SDC-1.1

C-3

C-1.1

Público

1.772

1.772

SD 32

SDC-2.1

C-2

C-2.1

Público

17.741

17.741

SD 31

SDC-3.1

C-1

C-3.1

Público

D3. NP

1.360

1.360

SD 34

SDC-3.2

C-4

C-3.2

Público

D3. NP

Clave
SX
Anterior

Clave
SX

fase do

PXOM

fase do

---

---

6.144

Meira
Cemiterio de
Domaio
Cemiterio
Municipal de
Moaña
Cemiterio de
Tirán

Computábel

Clave
SX
Anterior

TOTAL

PXOM

D1.SU.
MOAÑA
D2.SU.
DOMAIO

27.017

CEMITERIO previstos (*) no son necesarios

Nome

SUP.

construída

SUP.

parcela

Computábel
SX

PXOM
---

---

TOTAL

---

---

Clave dot.
Anterior
Clave dot. Titularidade Zonificación
PXOM

PXOM

---

---

---

0.00

INSTITUCIONAL

Nova Casa do
Concello

SUP.

construída

1.470

SUP.

parcela

1.518

TOTAL

Clave
SX

Clave dot.
Anterior Clave dot. Titularidade Zonificación

SX

fase do
PXOM

PXOM

fase do

PXOM

1.518

SD 35

SDI-1.1

I-1

I-1.1

PXOM

Público

D1.SU.
MOAÑA

1.518

INSTITUCIONAL previstos (*) no son necesarios

Nome

--TOTAL

SUP.

construída

SUP.

parcela

---

Computábel
SX

---

Clave
SX
Anterior

Clave
SX

fase do
PXOM

PXOM

---

---

Clave dot.
Anterior
Clave dot. Titularidade Zonificación
fase do

PXOM
---

PXOM

---

---

---

0.00
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SERVIZOS

Nome

SUP.

SUP.

construída

parcela

abastos

774

774

Lonxa de Meira

434
4.750

Praza de

Depuradora do
Latón

Clave
SX
Computábel Anterior
SX

Clave
SX

fase do

PXOM

SDS-1.1

S-1

S-1.1

Público

SD 39

SDS-1.2

S-2

S-1.2

Público

SD 40

SDS-1.3

S-3

S-1.3

Público

Clave
SX
Anterior

Clave
SX

Clave dot.

fase do
PXOM

PXOM

774

SD 38

434

434

9.427

9.427

TOTAL

Clave dot.
Anterior Clave dot. Titularidade Zonificación
PXOM

D1.SU.

MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA
D1.SU.
MOAÑA

10.635

SERVIZOS previstos (*)

Nome

----

SUP.

construída

parcela

---

---

Computábel
SX

---

Anterior

fase do
PXOM

PXOM

fase do

---

---

---

PXOM

Clave dot. Titularidade Zonificación
PXOM

---

---

---

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X
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RESUMO DOS SISTEMAS XERAIS
TIPO
ESPAZOS LIBRES

ESPAZOS LIBRES

290.437

EXISTENTE

ESPAZOS LIBRES

388.640

PREVISTO

TIPO

EQUIPAMENTOS

TOTAL

EXISTENTE/
PREVISTO

PARCELA

EXISTENTE/
PREVISTO

PARCELA

EDUCATIVO-DOCENTE

103.410

EXISTENTE

EDUCATIVO-DOCENTE

0.00

PREVISTO

SOCIOCULTURAL

1.712

EXISTENTE

SOCIOCULTURAL

3.749

PREVISTO

DEPORTIVO

160.551

EXISTENTE

DEPORTIVO

48.371

PREVISTO

ASISTENCIAL-SANITARIO

1.706

EXISTENTE

ASISTENCIAL-SANITARIO

2.066

PREVISTO

CEMITERIOS

27.017

EXISTENTE

CEMITERIOS

0.00

PREVISTO

INSTITUCIONAL

1.518

EXISTENTE

INSTITUCIONAL

0.00

PREVISTO

SERVIZOS

10.635

EXISTENTE

SERVIZOS

0

PREVISTO

EQUIPAMENTOS

306.549

EXISTENTE

EQUIPAMENTOS

54.186

PREVISTO

TOTAL
679.077

TOTAL

103.410
5.461

208.922

3.772

27.017

1.518

10.635

360.735

ESTÁNDAR DE CALIDADE DE VIDA
SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES
CAPACIDADE RESIDENCIAL

EXISTENTE

ESIXÍBEL

DÉFICIT

7,875 viv x 200 m²/viv =1,575,000 m²

SX

15 m²/100 m² viv

EXIST-ESIXÍB.

ACTUAL

1.575.000,00

290.437

236.250

+54.187

PREVISTA PLAN

263.128,90

388.640

39.469

+349.171

PREVISTOS

TOTAIS

SUPERÁVIT

SX*

SX+SX*

TOTAIS - ESIXÍBEL

679.077

+403.358

PREVISTOS

TOTAIS

SUPERÁVIT

SD*

SD+SD*

TOTAIS - ESIXÍBEL

388.640

SISTEMA XERAL DE DOTACIÓNS
CAPACIDADE RESIDENCIAL

EXISTENTE

ESIXÍBEL

DÉFICIT

7,875 viv x 200 m²/viv =1,575,000 m²

SD

5 m²/100 m² viv

EXIST-ESIXÍB.

ACTUAL

1.575.000

306.549

78.750

+227.799

PREVISTA PLAN

263.128,90

54.186

13.156

+41.029

54.186

360.735

+268.829
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CAPÍTULO 7.—NORMAS XERAIS DE EDIFICACIÓN
7.1.—DEFINICIÓNS, CONDICIÓNS DE VOLUME, HIXIÉNICAS E ESTÉTICAS
7.1.1.—Intervención en edificacións. Obras.
7.1.2.—Tipoloxías edificatorias. Sistemas de ordenación.
7.1.3.—Parcela mínima.
7.1.4.—Parcela neta.
7.1.5.—Fronte mínima.
7.1.6.—Retranqueo.
7.1.7.—Aliñación actual.
7.1.8.—Aliñación oficial.
7.1.9.—Liñas de edificación.
7.1.10.—Medianeiras.
7.1.11.—Entrantes, saíntes e voos.
7.1.12.—Rasante oficial.
7.1.13.—Altura da planta.
7.1.14.—Altura da edificación.
7.1.15.—Forma de medir alturas.

7.1.17.—Faiados, azoteas e terrazas.
7.1.18.—Plantas, baixo, semisótano e sótano.
7.1.19.—Edificios semisoterrados.
7.1.20.—Ocupación.
7.1.21.—Edificabilidade.
7.1.22.—Construcións auxiliares.
7.1.23.—Pechamento de parcelas.
7.2.—NORMAS DE HABITABILIDADE.
7.2.1.—Disposicións xenéricas.
7.2.2.—Vivenda exterior.
7.2.3.—Normas de Habitabilidade.
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7.2.3.1.—Composición e programa de vivenda.
7.2.3.2.—Dimensións, superficies e alturas mínimas das pezas.
7.2.3.3.—Iluminación e ventilación das habitacións.
7.2.3.4.—Programa mínimo sanitario.
7.2.3.5.—Acceso ás vivendas, escaleiras e ascensores.
7.2.3.6.—Patios.
7.2.3.7.—Instalacións mínimas.
7.2.3.8.—Normas construtivas.
7.2.3.9.—Condicións específicas en vivendas rurais.
7.3.—NORMATIVA XERAL DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
7.3.1.—Lexislación de carácter estatal.
7.3.2.—Lexislación de carácter autonómico.
7.3.3.—Lexislación de carácter provincial.
7.4.—NORMAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO.
7.4.1.—Abastecemento de auga, vertido e depuración.
7.4.2.—Accións na edificación.
7.4.3.—Actividades recreativas.
7.4.4.—Illamento.

7.4.6.—Aparatos a presión
7.4.7.—Audiovisuais e Antenas
7.4.8.—Barreiras Arquitectónicas.
7.4.9.—Calefacción, climatización, auga quente sanitaria e gas.
7.4.10.—Cales.
7.4.11.—Carpintería.
7.4.12.—Casilleiros postais.
7.4.13.—Cementos.
7.4.14.—Cimentacións.
7.4.15.—Combustibles.
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7.4.16.—Consumidores.
7.4.17.—Control de calidade.
7.4.18.—Cubertas e impermeabilizacións.
7.4.19.—Electricidade e iluminación.
7.4.20.—Estatística.
7.4.21.—Estruturas de aceiro.
7.4.22.—Estruturas de fábrica.
7.4.23.—Estruturas de forxados.
7.4.24.—Estruturas de formigón.
7.4.25.—Estruturas de madeira.
7.4.26.—Fontanería.
7.4.27.—Habitabilidade.
7.4.28.—Instalacións especiais.
7.4.29.—Medio Ambiente e impacto ambiental.
7.4.30.—Protección contra incendios.
7.4.31.—Proxectos.
7.4.32.—Residuos.
7.4.33.—Seguridades e hixiene no traballo.

7.4.35.—Xeso e escaiola.
CAPÍTULO 7.—NORMAS XERAIS DE EDIFICACIÓN
As ordenanzas xerais constitúen a explicación dos parámetros que regulan e axeitan
as edificacións ás previsións de aproveitamento, ó tempo que ós criterios do ordenamento
urbano, para os que son dadas, dentro do marco da normativa vixente de aplicación.
As condicións ás que teranse que axustar as edificacións nas distintas zonas do solo urbano
ou non, serán as que se definen nas seguintes Normas Xerais, completadas cás específicas
para cada zona e para cada uso concreto.
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As ordenanzas xerais son de obrigado cumprimento en tódalas obras de novas construcións,
na reestruturación das existentes, como en calquera acción urbanística de edificación ou
aproveitamento levada a cabo no ámbito do ordenamento para o que foron redactadas.
O cumprimento das ordenanzas xerais non dispensa da obriga do acatamento das
disposicións legais do ordenamento xurídico ou procedementos administrativos, cos que as
ordenanzas son compatibles ou, en todo caso, subsidiarias e complementarias.
En caso de calquera incompatibilidade expresa coas normas do hábitat, decreto 262/2008
rexerá o regulado nestas últimas.
7.1.—DEFINICIÓNS, CONDICIÓNS DE VOLUME, HIXIÉNICAS E ESTÉTICAS
Ós efectos deste Plan, cantas veces se empreguen os termos que a continuación se indican
terán o significado que taxativamente expresase nos apartados seguintes:
7.1.1.—Intervención en edificacións. Obras
Conservación
Son aquelas obras destinadas a manter as condicións de ornato público e salubridade así
como as ordinarias de entretemento da edificación tendente a preservar a funcionalidade, a
habitabilidade e a seguridade da mesma.

Nas edificacións fora da ordenación por incompatibilidade total con o planeamento o
alcance das obras de conservación non poderá afectar ás características formais do edificio,
non modificará os usos preexistente, nin se poderá efectuar substitucións de calquera dos
elementos estruturais do mesmo, en calquera caso si se poderán executar as pequenas
reparacións que non supoñan incremento do valor da expropiación, nin máis consolidación
que o reforzo parcial e circunstancial cando as obras estean afectadas por sistemas xerais ou
se posicionen en solos urbáns non consolidados ou en urbanizables inmediatos.
Rehabilitación
Aquelas outras obras de mantemento, con posición non incluída no parágrafo anterior, nas
que non este prevista a expropiación ou demolición nun prazo de 15 anos, nin incremento de
valor nese prazo, a contar da data que se pretende a realización e que impliquen a substitución
parcial de algún elemento estrutural.
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Tamén o serán aquelas obras con uso ou interposición de materiais novos que incrementen
a durabilidade natural das estruturas.
Tamén o serán aquelas obras encamiñadas fundamentalmente á súa adecuación as
condicións de habitabilidade, accesibilidade, protección contra a contaminación acústica,
incendios e demais disposicións tecnolóxicas que procuren a humanización das edificacións.
Mellora
Son aquelas obras sen incremento da edificabilidade absoluta destinada á rehabilitación da
edificación consistente no acondicionamento, a modernización ou a consolidación estrutural,
preservando a composición exterior da envolvente do edificio, a liña e tipo de cuberta.
Reforma
Obra de mellora coa aportación dun novo deseño dos distintos elementos que conforman a
organización dos espazos incluso coa renovación en grao máximo dos elementos estruturais
e fachadas podendo resolverse a cuberta con elementos singulares.
Ampliación

As accións nas obras gradúanse en función das posibilidades de intervención dada
a súa gravidade ou incompatibilidade de intervención con o planeamento vixente; así as
incompatibilidades totais resulta coincidente coas inadaptacións moi graves en función das
determinacións máis estruturantes do plan xeral, as graves cuxa intervención sitúase na
incompatibilidade total co plantexamento pero se prevé que non interfira no desenvolvemento
xeral disto o que posibilita a conservación con obras parciais e circunstanciais de consolidación,
e as leves que permiten actuacións previstas para edificacións fora de ordenación con carácter
parcial xa descritas.
As actuacións están definidas en orde a amplitudes de obra crecentes de forma que unha
vez quede determinada o tipo da mesma entenderase que tamén lle será de aplicación como
autorizada as de orde precedente.
Calquera intervención nas obras será examinada pola memoria urbanística e planos do
proxecto avaliando o alcance das mesmas en relación coa súa limitación de fora de ordenación
do conxunto da edificación.
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7.1.2.—Tipoloxías edificatorias. Sistemas de ordenación
Edificación de media-alta densidade
Tipoloxía edificatoria definida para solos de densidades medias-altas en formación lineais,
de mazan ou abertas que o Plan ou os planeamentos de desenrolo fixe.
Prohíbense as construcións auxiliares.
Edificación de baixa densidade
B.1) EDIFICACIÓN EXENTA
Sistema de ordenación illado. Edificación principal única separada dos límites da parcela
por aplicación dun retranqueo no inferior ó mínimo obrigatorio.
B.2) EDIFICACIÓNS EN PROMOCIÓN AGRUPADA
Sistema de ordenación que se resolve mediante proposta de proxecto conxunto dunha
promoción agrupada de edificacións con parcela pro indiviso mancomunada o servizo do
conxunto da propiedade edificada.
Agrupación que se sustenta sobre parcela con fronte mínima, superficialmente superior
cando menos ó dobre da mínima cuxo número de edificacións máximas será equivalente
ó número múltiplo de superficies mínimas de cabida total, sen máis espazos comúns que a
parcela e, no seu caso, os locais de uso complementario do principal en anexos mediante
construción auxiliar. A edificación agrupada poderá ser:

Ordenación adosada lateralmente na mesma parcela.
EN CONXUNTO EXENTO
Ordenación de edificacións exentas sobre a mesma parcela. A distancia mínima de
paramentos enfrontados será de 4,0 metros.
A licenza, ós efectos da inscrición no Rexistro da Propiedade, fará constar o carácter de
indivisibilidade da parcela polo cal non será susceptible de segregacións nin parcelacións e
toda ela quedará mancomunada ó servizo dos usos do conxunto.
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B.3) EDIFICACIÓN ARRIMADA
Sistema de ordenación na que a única edificación principal posiciónase sobre sendas
parcelas independentes con, polo menos, unha medianeira consecuencia da non aplicación
de retranqueos en todo o seu perímetro.
Serán edificables, aínda con superficie e fronte inferior ós mínimos, as parcelas
que, cumprindo o resto de parámetros, adquiran un arrimo por calquera dos seguintes
procedementos:
PROXECTO CONXUNTO
De dous colidante con sendas edificacións que se proxectan con unha medianeira.
POR MUTUO ACORDO
Reflexada a constitución da medianeira mediante escritura pública ante notario. Obriga das
dúas partes.
ENCONTRADO
Arrimo obrigado pola posición do colidante sen retranqueo. Poderá prolongarse a metade
da superficie en contacto interrompéndose nas partes retranqueadas.
As construcións auxiliares adquirirán o arrimo polos procedementos de proxecto conxunto,
mutuo acordo ou con arranxo ó que determine a ordenanza de aplicación.

Todo agrupamento necesario de parcelas efectuarase antes da concesión da licenza e, en
todo caso, simultaneamente co documento de cesións obrigatorias ao sistema viario.
7.1.3.—Parcela mínima
Unidade indivisible da parcelación urbanística.
Superficie catastral en metros cadrados queda delimitada pola aliñación actual e polo resto
de perímetro da parcela; parcela bruta. Poderá determinarse a parcela mínima mediante
ordenación detallada que aprobe o planeamento urbanístico esixible.
Toda parcelación urbanística queda suxeita a licenza ou á aprobación do proxecto de
compensación ou reparcelación que a conteña, neste caso a licenza será innecesaria.
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Dunha parcela edificada non procedente de parcelación anterior poderá segregarse
parte con destino a unha resolución arrimada, con licenza de parcelación simultánea á de
edificación, aínda con superficies e frontes inferiores ó mínimo sempre que garantan o seu
acceso ó sistema viario.
Estarán en situación de fora de ordenación, parcialmente incompatibles co planeamento
urbanístico, autorizables ós efectos de ampliación, as edificacións existentes que se asenten
sobre parcelas inferiores á mínima.
7.1.4.—Parcela neta
Superficie que resulta delimitada pola aliñación oficial e ó interior polo perímetro edificable
restante da parcela.
O resultado das magnitudes absolutas (m²) relativas á edificabilidade (m²/m²) e a ocupación
(%) obteranse aplicando os coeficientes respectivos á superficie da parcela neta.
7.1.5.—Fronte mínima
Configura, igualmente, as dimensións da parcela mínima.

Estarán en situación de fora de ordenación, parcialmente incompatibles co planeamento
urbanístico, autorizables ós efectos de ampliación as edificacións existentes que se asenten
sobre parcelas cuxo fronte sexa inferior ó mínimo estipulado pola ordenación e dispoña dunha
adecuada conexión a acceso rodado público.
Entenderase como fronte mínima inferior para edificación en baixa densidade a dimensión
de tres metros, correspondéndose co ancho de rampla de acceso a garaxes.
Permitirase simultaneamente coa licenza de edificación, agrupacións e parcelacións
con fronte inferior ó mínimo para edificación de baixa densidade en situación definida como
arrimada mediante proxecto conxunto.
7.1.6.—Retranqueo
É o ancho da faixa do terreo comprendida entre a aliñación oficial e a liña de edificación
exterior cando estas non coincidan.
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Si o sistema de ordenación se caracteriza por permitir á edificación a súa ubicación flutuante
entre unha banda edificable, o retranqueo da liña de edificación non será de carácter fixo.
Denominarase, así mesmo, retranqueo ás separacións das edificacións respecto dos
demais limites da parcela edificable cando estas procedan.
As edificacións de baixa densidade fora de ordenación por non gardar o retranqueo
debido respecto ós demais límites da parcela consideraranse parcialmente incompatibles co
planeamento urbanístico autorizándose as obras de reforma; as ampliacións serán permitidas
sempre que garden o retranqueo exceptuándose as edificacións arrimadas que se rexen polo
disposto na súa propia ordenanza.
7.1.7.—Aliñación actual
É a aliñación existente que se establece configurada no solo polo parcelario existente ou
polas construcións ante o crecemento espontáneo sen regular, a aplicación dunha normativa
anterior ou pola prescrición disciplinaria.
Entenderase por aliñación actual aquela liña límite da parcela que separa esta dos espazos
libres públicos actuais.

Son as determinadas polas presentes normas para cerres e edificacións, sinalizaranse
ben nos planos, ben no texto normativo, ben en ambos á vez, prevalecendo en caso de
contradición o texto sobre o plano. As aliñacións adquirirán o carácter de oficial coa aprobación
definitiva do Plan, do planeamento que o desenvolva ou das readaptacións mediante outros
instrumentos, podendo o Concello definir aliñacións diferentes a través dalgunha das figuras
de planeamento previstas para este fin.
Ante a falta de determinación por parte do Plan aprobado, será a aliñación oficial dunha
zona a aliñación actual.
As edificacións existentes en situación de fora de ordenación por maior retranqueo da
aliñación oficial obrigatoria, atribuiráselles a condición de parcialmente incompatibles co
planeamento urbanístico, podendo acometerse obras de ampliación.
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7.1.9.—Liñas de edificación
Liña de edificación é aquela liña que a futura edificación non pode sobrepasar, salvo cos
saíntes e voos cando estes estean permitidos. A liña de edificación pode ser exterior ou interior.
Exterior:
Posición da fachada anterior da edificación que dá fronte a espazos libres públicos ou a
espazos libres privados que limita con aqueles e que sexa froito dun retranqueo.
A liña de edificación exterior diferenciase da aliñación oficial cando con carácter explícito se
contribúe un retranqueo fixo e así o determinan os planos de ordenación ou o texto normativo
o, implicitamente, ó regularse readaptacións mediante outros instrumentos de planeamento.
Interior:
Cando se refire á fachada oposta á anterior das edificacións en ordenación cerrada. A
súa vez será de planta de piso ou de planta baixa, podendo ser coincidentes. Sobre a liña de
edificación interior prohíbense os voos.
Interior de planta de piso:
É aquela liña que non pode ser superada pola edificación situada sobre a planta baixa.
Interior de planta baixa:
É aquela liña que só pode ser alcanzada pola planta baixa e inferiores.

É a aliñación en posición libre das fachadas retranqueadas das edificacións exentas, en
promoción agrupada e arrimadas.
A altura da edificación obterase a partir da liña de edificación exterior.
A ordenación zonal poderá determinar parámetros específicos distintos ós expostos no
presente apartado.
Establecese que as edificacións que como consecuencia do incumprimento das liñas de
edificación exterior obrigatorias estarán nunha situación de fora de ordenación totalmente
incompatible.
As edificación que incumpran as demais liñas aquí definidas, establécese que serán
parcialmente incompatibles co planeamento e polo tanto admitíranse obras de reforma.
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As afectadas por sistemas locais admitirán obras de rehabilitación.
7.1.10.—Medianeira
Medianeira é a parede común a dúas edificacións e, igualmente, a parede encostada ou
a susceptible de arrimarse e/ou prolongarse sobre o lateral de outra virtual ou existente do
colindante.
Pola presente normativa considerarase igualmente arrimada toda fachada cega –sen
acceso e sen presentar ocos de iluminación obrigados a pezas habitables- cando se sitúa
nunha posición de retranqueo non superior a 1.00 metros.
O tratamento de medianeiras que provisionalmente queden ó descuberto farase de forma
que harmonicen coa fachada do edificio, se quedasen permanentemente descubertas, o seu
tratamento material asemellarase cualitativamente e procurará o acoplamento harmonioso e
integrador entre colindantes sen diminuír as súas capacidades edificatorias.
Toda medianeira de encontro con edificacións arrimadas non poderá superar as zonas
retranqueadas das edificacións colindantes.
7.1.11.—Entrantes, saíntes e voos

Segundo as características dos mesmos son:
•

Voos lixeiros e acristalados: voo pechado

•

Galerías: voo aberto

•

Terrazas sen cubrir: voo aberto

•

Balcóns: voo aberto

Os voos abertos ou cerrados non se permitirán sobre rúas de ancho inferior a 6,00 metros.
A altura mínima sobre a rasante oficial medida sobre a vertical onde se obtén a altura
máxima da edificación será de 3,20 metros e a altura mínima sobre calquera extremo de 2,70
metros.
Os corpos voados abertos separaranse da edificación contigua unha distancia non inferior
a 0,60 metros, ocuparán os pechados un máximo do 75% da totalidade das plantas altas.
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Permitirase sobresaír da liña de edificación exterior voos sobre as plantas superiores á
planta baixa sempre que preserven o asollamento, iluminación natural e relación co espazo
exterior das pezas vivideiras das vivendas lindantes.
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A dimensión máxima virá determinada polo ancho da rúa:
——  En rúas de ancho comprendido entre 6,00 e inferior a 8,00 metros o voo máximo
será de 0,30 metros.
——  En rúas de ancho comprendido entre 8,00 e inferior a 10,00 metros o voo máximo
será de 0,60 metros.
——  En rúas de ancho comprendido entre 10,00 e inferior a 12,00 metros o voo máximo
será de 0,80 metros.
——  Para rúas ou espazos libres públicos de ancho non inferior a 12,00 metros o voo
máximo será de 1,00 metros.
Son saíntes os elementos como cornixas e aleiros sobresaídos das liñas de edificación ou
voos nunha dimensión non superior a 0,25 metros.
Permitiranse os entrantes á liña de edificación exterior constituíndo patios abertos.
Autorizaranse marquesiñas, toldos parasoles, sistemas anunciadores e outros saíntes de
carácter provisional instalados con unha altura libre mínima de 2,70 metros sen que sobrepase
a paralela interior situada a 0,40 metros do exterior da beirarrúa. O saínte máximo será en
calquera caso non superior a 1,00 metros.

7.1.12.—Rasante oficial
É a definida a partir da topografía das vías e espazos libres públicos existentes ou dos
puntos altimétricos establecidos nos planos de ordenación correspondentes do plan ou
planeamento que o desenvolva para a súa liña de edificación exterior.
Nas ordenacións de baixa densidade tamén será rasante oficial a correspondente á
intersección topográfica ó terreo natural do perímetro exento ou o urbanizado cando proceda.
A parcela poderá ser urbanizada mediante accións sobre o solo que impliquen movementos
de terra con desmontes ou recheos que constitúan bancais ou aterraplenados que en ningún
caso sobrepasará en 2,00 metros o gálibo máximo determinado polo perfil natural do encontro
có colindante; parámetro que non poderá ser sobrepasado por ningún cerramento de parcela.
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Exceptuándose das condicións dos apartados anteriores, sempre se permitirán voos de
elementos construtivos e/ou espaciais lixeiros que cun largo máximo de 80 cm. e altura libre
mínima de 4m sobre a rasante, se acaroen á fachada da edificación coa finalidade de mellorar
a eficiencia enerxética da edificación, xa sexa por aforro enerxético ou como protección solar.
No caso de voar cun elemento deste tipo, protexeranse as vistas laterais das edificacións
lindante cunha distancia do dobre da súa ocupación.

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

Todo proxecto de edificación presentará as determinacións topográficas con plano a escala
suficientes para avaliar e xustificar os parámetros utilizados para a construción, salvo que pola
natureza da obra fose innecesario.
7.1.13.—Altura libre da planta
Entenderase como tal a distancia entre horizontais dende a superficie do pavimento
acabado ata a superficie inferior do teito da planta correspondente, sen prexuízo das naves
industriais e outras construcións singulares non suxeitas ó sistema construtivo de plantas.
A altura libre de planta quedará determinada polo uso asignado á mesma:
——  As mínimas alturas libres en plantas altas serán: 2,50 metros. (salvo ás abufardadas)
——  As máximas alturas libres en baixos serán: 4,20 metros.
——  As mínimas alturas libres en sótanos e semisótanos: 2,20 metros.
——  As máximas alturas libres en construción auxiliares: 2,20 metros.
Nas pezas abufardadas a altura libre mínima ós efectos do cómputo da superficie útil será
de 1,50 metros.

A determinación das alturas con uso de vivenda seguirán os criterios das Normas do Hábitat
Galego, apartado II.A.2.3 e I.D.3.2. (de carácter subsidiario á normativa do plan); criterios
reflexados nos cadro adxunto:
VIVENDA COLECTIVA:
VIVENDA XERAL: 2.50m
BAÑOS, CORREDORES: 2.20m
PORTAL: 2.40m
GARAXE: 2.30m (2.20 m edificios pre-existentes)
ROCHO: 2.10m
CUARTOS INSTALACIONS: 2.20m mínimo pero cumprindo sempre as normativas
específicas.
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horizontal intermedia.
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VIVENDA UNIFAMILIAR:
VIVENDA XERAL: 2.50m
GARAXE: 2.20m
ALMACENAMENTO PARCELA: 2.20m
DEMAIS USOS: 2.20m mínimo pero cumprindo sempre as normativas específicas.
Consideraranse fora de ordenación, parcialmente incompatibles co planeamento urbanístico
as edificacións que incumpran os presentes parámetros. Serán susceptibles de reformas.
Para tódolos aqueles ámbitos sen ordenación detallada no Plan e dependentes da
necesidade de requirir un desenvolvemento previo, seránlles de aplicación todo o relevante
ós puntos das Normas do Hábitat Galego para ámbitos sen ordenación detallada. Criterios
establecidos segundo o seguinte cadro.
VIVENDA COLECTIVA:
VIVENDA XERAL: 2.70m
BAÑOS, CORREDORES: 2.40m:
PORTAL: 2.40m
GARAXE:

Circulacións 2.30m
Praza 2.20m
ROCHO: 2.10m
CUARTOS INSTALACIONS: 2.20m mínimo pero cumprindo sempre as normativas
específicas.
VIVENDA UNIFAMILIAR:
VIVENDA XERAL: 2.70m 2.60 m falso teito
BAÑOS, CORREDORES: 2.40m
GARAXE: 2.20m
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ALMACENAMENTO PARCELA: 2.20m
DEMAIS USOS: 2.20m mínimo pero cumprindo sempre as normativas específicas.
7.1.14.—Altura da edificación
É a dimensión vertical dun edificio. Para a súa regulación utilizaranse as seguintes
magnitudes:
A distancia vertical en metros dende as rasantes oficial ata a cara inferior do forxado
horizontal ou cornixa que forma o teito da última planta. Nas edificacións de baixa densidade
con aproveitamento baixo cuberta con uso vivenda esta distancia máxima poderá situarse
hasta 0,30 metros sobre o forxado no encontro do faldón coa fachada; en edificacións de
media-alta densidade ata 0,90 metros. Medición que se levará a cabo na envolvente virtual
rectangular que conteña as fachadas.
Número total de plantas nas que se incluirá a planta baixa, as plantas altas e, nos casos
que se establezan, a planta de semisótano.
A altura máxima da edificación é aquela que non pode superarse coa edificación.
Dimensionarase nun número máximo de plantas e en metros. Haberán de respectarse ambos.
A correlación entre o número de plantas e altura, é a seguinte:
Altura máxima

I

baixo + baixo cuberta

4,70 m

II

baixo + unha (unifamiliar) + baixo cuberta

7,00 m

II

baixo + unha (colectiva) + baixo cuberta

7,50 m

III

baixo + dous + baixo cuberta

10,10 m

IV

baixo + tres + baixo cuberta

13,20 m

V

baixo + catro + baixo cuberta

16,30 m

VI

baixo + cinco + baixo cuberta

19,40 m

VII

baixo + seis + baixo cuberta

22,50 m

VIII

baixo + sete + baixo cuberta

25,60 m

Estarán en situación de fóra de ordenación, parcialmente incompatibles co planeamento,
autorizables ós efectos de mellora e reforma, as edificacións existentes que aínda superando
a distancia vertical están constituídas polo número de plantas admisible. Serán totalmente
incompatibles co planeamento urbanístico calquera outro exceso sobre a altura da edificación.
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7.1.15.—Forma de medir alturas
Para os efectos de medición de alturas polo número de plantas contabilizarán as plantas
altas, a planta baixa e os semisótanos cando proceda segundo os criterios que se establecen
na presente normativa. Os aproveitamentos baixo cuberta non computan no número de
plantas para o dimensionado da altura máxima.
Para edificacións en ordenación de media-alta densidade a altura máxima medirase
verticalmente dende a rasante oficial polo punto medio da fachada. Admitiranse alturas de
edificación no extremo non superiores a 2,00 metros, de superarse, deberá escalonarse
a edificación adaptándose ó perfil de forma que cada tramo de fachada cumpra con estas
limitacións salvo tramo residual en extremo inferior a 5,00 metros. Para o cómputo do número
de plantas non se estimarán os semisótanos.
Para edificacións en ordenacións de baixa densidade de posicionarse na aliñación oficial
a altura máxima medirase seguindo os criterios anteriores para edificacións en ordenación en
media-alta densidade; de adoptar posición libre, a altura máxima medirase dende a liña de
edificación exterior e cumprirase cando menos nunha lonxitude media do lateral da mesma
por onde a edificación adquire a condición de baixo.

Que a altura máxima non sexa sobrepasada en ningún punto da rasante oficial máis de
2,00 metros; que sobre a planta de semisótano non se superpoña en ningún punto do mesmo
máis de dúas plantas.
Dimensionado da altura das naves e outras construcións singulares non suxeita ó sistema
construtivo de plantas determinarase exclusivamente pola distancia vertical. Normalmente
polo arranque de cercha que conforma a cuberta.
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Para edificacións en ordenacións de baixa densidade estimaranse como non computables
no número de plantas as semienterradas en posición inferior a unha planta baixa que constitúen
semisótanos que reúnan as seguintes características:
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Medición de alturas en edificacións con fronte a dos espazos naturais libres públicos
con diferentes rasantes
Con liñas de edificación exterior opostas
As edificacións con patio de maza cheo por ter unha profundidade no inferior ó dobre do
fondo máximo edificable medidos dende dous dos lados non contiguos da parcela que dan
fronte a dúas rúas ou espazos públicos con diferente rasante seguirán os demais criterios
xerais e a diferenza de alturas máximas entre ambas fachadas solucionarase baixo cuberta ó
interior da edificación.
De existir unha diferenza de rasantes entre fachadas opostas con desnivel igual ou superior
a unha planta, a resolución baixo cuberta efectuarase de forma que a intersección dos faldóns
se posicionen a unha distancia non superior a 1/3 do fondo total da edificación a partir da
fachada de máis altura.
Con liñas de edificación exterior en esquina
A altura máxima medirase sobre a fachada lateral en esquina máis elevada seguindo a
condición xeral, a súa contigua adoptará a rasante trasladada do punto medio do tramo de
converxencia para unha lonxitude non inferior do fondo edificable sen escalonamento, o resto
da fachada en esquina seguirá a condición xeral.

Baixo cuberta, por riba da altura de edificación, autorizaranse aproveitamentos, nos usos e
ordenanzas que se indiquen. Non se permitirán sobreáticos.
Xeometricamente o plano da vertente está definido por unha recta do perímetro da planta
á altura da edificación nas súas fachadas anterior e posterior e un punto do cumio, a súa
pendente máxima será de 45º. Cumio é a intersección recta, paralela ás plantas, de dous
planos de vertentes ou augas, sobre o cumio non sobresairá vertente algunha. O cumio non
sobrepasará 4,50 metros do forxado máis alto da edificación.
En todo caso, de afastarse da solución xeral, o resultado tipolóxico do edificio deberá
ser congruente coas características do contorno de acordo co disposto polo artigo 104 da
LOUPMRG cuestión que deberá acreditarse.
Estarán en situación de fóra de ordenación, totalmente incompatibles co planeamento, as
solucións de cuberta que superen o determinado polo seu sólido capaz do gálibo máximo.
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O conxunto do entramado que conforma a cuberta tradicional considerarase un elemento
estrutural.
Os aproveitamentos de cuberta serán destinados a usos principais e complementarios
compatibles entre si.
Os elementos singulares sobre cuberta en edificación media-alta densidade serán os
faiados e azoteas na súa solución xeral e de borde. En edificación de baixa densidade,
son elementos singulares de cuberta as solucións xerais de faiado, azotea e as solucións
tradicionais en terraza. En todo caso sempre estarán permitidas as resolucións de ocos a
paño de faldón, sendo inadmisible, de acordo co apartado II.A.1.2.3 das NHG, como solución
única a iluminación natural de pezas habitables a través de fiestras situadas na vertente da
cuberta. Consideraranse reforma a incorporación de bufardas as cubertas existentes.
Evitarase a fragmentación dos aproveitamentos baixo cuberta da planta inferior toda
comunicación ó baixo cuberta efectuarase dende a area de día o interior, si a área de día
constitúe peza única; cando as pezas da área de día son independentes, a comunicación coas
pezas habitables do baixo cuberta levarase a cabo dende o estar, seguindo os criterios do
apartado II.A.2.1. das NHG para composición e compartimentación; permitíndose unicamente
acceso exterior nas solucións tradicionais en terraza cando o aproveitamento baixo cuberta
teña usos complementarios do principal.

7.1.17.—Faiados, azoteas e terrazas
Baixo calquera circunstancia sempre serán admisibles os ocos na cuberta a paño de faldón
en solución única ou mixta con outros elementos singulares.
Faiados
A solución xeral de faiado para edificacións de baixa densidade posicionarase retranqueada
e paralela á fachada de forma que o seu antepeito se sitúe a unha distancia non inferior a
0,90 metros do piso e a súa cumieira coroación non sobrepasará os 2,80 metros respecto ó
mesmo; admitiranse faiados a paño de fachada, sen retranquear, cando formen parte de baixo
cuberta en planta inferior computable nunha altura. Poderán ser rectas ou na súa variante
triangular.
Situaranse servindo as dependencias que indica as condicións xerais de cuberta e a súa
lonxitude máxima exterior non sobrepasará 1/3 da lonxitude total do faldón.
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

A comunicación ó baixo cuberta efectuarase exclusivamente polo interior da vivenda
inferior nas edificacións de baixa densidade, non se permitirá comunicación permanente ó
baixo cuberta cando este espazo teña aproveitamento nulo.
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En edificación de media-alta densidade poderán situarse a paño de fachada bufardas que,
sen sobrepasar as medidas anteriores, cumpran a dobre condición de coexistir con azoteas
a paño de fachada no mesmo faldón e que a altura da edificación non sobrepase o antepeito
de ambos.
Azoteas
Son azoteas os espazos transitables cerrados pola cuberta ou, no seu caso, por antepeito
á altura da edificación. Para que as edificacións de media-alta densidade, para que a altura da
edificación poida prolongarse ata 0,90 metros sobre a última planta no seu encontro do faldón
coa fachada, é inescusable a existencia de azotea de borde.
A altura mínima do parámetro máis interior no seu encontro co faldón será de 2,10 metros,
o exterior de 0,90 metros e o seu ancho transitable en planta non será inferior a 1,20 metros.
A lonxitude máxima de azoteas, ben soas, ben incluídas os faiados, non sobrepasarán 4/5
do faldón.
As terrazas e azoteas serán totalmente abertas ó exterior non admitíndose cubricións nin
solucións tipo galerías. Sobre as mesmas non se instalarán lavadoiros nin disporán de tendais.
Terrazas

As terrazas e azoteas serán totalmente abertas ó exterior non admitíndose cubricións nin
solucións tipo galerías. Sobre as mesmas non se instalarán lavadoiros nin disporán de tendais
7.1.18.—Plantas, baixo, semisótano e sótano
Plantas altas son as que están superpostas ó baixo. Computan edificabilidade.
Non terá consideración de planta ó resultado construtivo do aproveitamento volumétrico que
se integra na súa totalidade baixo cuberta. Este aproveitamento computará a edificabilidade
correspondente si dispón de accesibilidade con carácter permanente.
Baixo é a planta cuxo piso, en defecto do teito da planta inferior, toma con carácter
obrigatorio a posición da rasante sobre a vertical da altura máxima ou se sitúa entre unha cota
nin superior nin inferior a 0,60 metros da mesma e serve de conexión das plantas altas co
exterior. Computa edificabilidade.
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En edificacións de baixa densidade admítense solucións mixtas de terrazas con faiados
e/ou azoteas sempre que o aproveitamento baixo cuberta non teña uso complementario do
principal.
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Plantas de semisótano e sótano son as plantas do subsolo inferiores ó baixo. Adquirirá a
condición de sótano aquela planta cuxo teito non sobrepase en calquera punto a 0,60 metros
á rasante.
Excluída a definición de sótano, o semisótano será a planta inferior ó baixo. Computarán
edificabilidade salvo que o seu destino sexa para uso aparcamento, trasteiros de superficie
non superior a 10 metros cadrados, instalacións de electricidade, calefacción e análogos.
7.1.19.—Edificios semisoterrados
Cando polas condicións topográficas do terreo resulta que existen plantas habitables
situadas baixo a rasante natural do terreo, para poder abrir ocos de ventilación e iluminación
ó espazo libre privado, haberá que establecerse unha separación á caixa de desmonte do
terreo non inferior á que lle correspondera a este espazo si fora un patio de parcela.
7.1.20.—Ocupación
É a superficie comprendida dentro dos límites definidos pola proxección vertical sobre un
plano horizontal das liñas externas do conxunto da edificación, incluso as subterráneas e
voos.

Os retranqueos aplicables, cando procedan, mediranse a partir das liñas máis exteriores
da superficie ocupada quedando exentas de retranqueo as obras e instalacións que non
computan ocupación.
Cando a ordenanza reguladora emprega o presente termo, toda edificación, tanto a de
carácter principal como as construcións auxiliares, estarán suxeitas ó cómputo sobre o total
máximo permitido.
Non computarán ocupación as obras de accesibilidade, terrazas e solados que se ensamblan
ás edificacións ou urbanizan a parcela e que están en contacto total e directo coa rasante,
as instalacións auxiliares asociadas ás necesidades propias da edificación e ó adecuado uso
dos espazos libres privados: invernadoiros, pozos, fosas sépticas, as relacionadas có ocio,
piscinas, parrillas, elementos de xardinería, toldos para marquesiñas e similares.
Estarán en situación de fóra de ordenación, totalmente incompatible co planeamento
urbanístico, autorizándose exclusivamente obras de conservación e as necesarias para
o mantemento do uso preexistente, as edificacións principais que por si soas sobrepasen
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A ocupación ten xeralmente unha expresión de carácter porcentual en función da parcela
neta edificable.
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o parámetro de ocupación. Nas edificacións de vivendas unifamiliares existentes entre
medianeiras, aínda incumprindo a ocupación, estarán en situación de fora de ordenación
parcialmente incompatible co planeamento urbanístico autorizándose obras de mellora.
7.1.21.—Edificabilidade
Desígnase con este nome á medida de edificación que é permitida nunha determinada
área do solo. Pode establecerse pola absoluta, un total de metros cadrados edificados ou
edificables – suma de todas as plantas; ou pola relativa, por cada metro cadrado de superficie
da área edificable de que se trate. Poderá fixarse a edificabilidade partindo do cómputo das
condicións de volume como fórmula explícita da mesma.

Computará edificabilidade toda superficie pertencente ás edificacións principais e
auxiliares calquera que sexa o uso a que se destinen, incluídas as construcións no
subsolo e aproveitamento baixo cuberta a partir da altura libre de 1,50 metros, coa única
excepción das construídas no subsolo con destino a trasteiros de superficie inferior a 10
metros cadrados, aparcamentos, instalacións de calefacción, electricidade ou análogas.
Non computarán edificabilidade as construcións auxiliares non computables en ocupación,
tampouco computarán as superficies con usos complementarios das vivendas unifamiliares
preexistentes.
Estarán en situación de fora de ordenación, totalmente incompatible co planeamento
urbanístico, autorizables exclusivamente obras de conservación e as necesarias para o
mantemento do uso preexistente, as edificacións principais que por si soas incumpran o
parámetro de edificabilidade.
Consideraranse fora de ordenación, parcialmente incompatibles co planeamento
urbanístico, autorizable ós efectos de mellora, as edificacións principais existentes aínda
cando sobre a parcela se computen parámetros que determinen unha sobreedificabilidade
ou sobreocupación consecuencia da súa aplicación ás construcións auxiliares. Quedará en
situación de fora de ordenación por total incompatibilidade coas determinacións de este novo
planeamento, e só se autorizarán as obras de simple conservación e as necesarias para
o mantemento do uso preexistente, a toda construción auxiliar que sobrepase o máximo
autorizado de edificabilidade e/ou ocupación.
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A edificabilidade e ocupación de orixe heteroxéneo pertencentes á mesma clase de solo
con ordenacións de baixa densidade e distintas cualificacións sobre a mesma parcela son
acumulables; tamén o serán as frontes e superficies para determinar os mínimos. Ós efectos
de parcelación poderán obterse parcelas heteroxéneas cuxos mínimos serán os valores máis
amplos das cualificacións concorrentes.
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7.1.22.—Construccións auxiliares
Os usos complementarios están intimimante relacionados e son un apéndice do uso
principal que non require licenza de apertura como actividade económica diferenciada.
Cando os usos complementarios se aloxen en edificación auxiliares, estas serán de unha
soa planta. Para permitirse a edificación auxiliar, dependerá da simultaneidade ou preexistencia
da edificación principal dentro da mesma parcela.
Serán auxiliares as instalacións o descuberto que non computan edificabilidade nin son
obxecto de ocupación.
7.1.23.—Pechamento de parcelas
Os cerres das parcelas executaranse mediante solucións tradicionais, vexetais e mallas
de arame, en todo caso de ser obras de fábrica non tradicional, deberán revestirse e pintarse.
Para solo rústico ou de núcleo rural empregaranse os elementos vexetais, os tradicionais
ou os de postes con mallas de arame coas dimensións e características que determina a
LOUG para solo rústico e de harmonización xeral co entorno.

7.2.—NORMAS DE HABITABILIDADE
7.2.1.—Disposicións xenéricas.
Establecesen as limitacións a que suxeitaranse tódalas dimensións e demais condicións
das edificacións, así como a forma de medir e interpretar estas condicións.
Toda edificación estará indisolublemente vinculada a unha parcela, circunstancia esta
que quedará, debidamente rexistrada no sinalamento da edificabilidade u outras condicións
urbanísticas baixo a que se houbera edificado.
A segregación de fincas na que existira edificación, deberá facerse con indicación da parte
de edificabilidade, que correspóndelle segundo o planeamento, xa consumida por outras
construcións.
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A obra urbanizadora dos solares edificables con socalcos ou bancales non poderás superar
os dous metros na intersección cos lindantes privados. O peche contra eses lindantes non
superará o gálibo paralelo en eses dous metros do perfil lonxitudinal da rasante do linde,
quedando determinada a altura contra os espazos públicos pola unión altimétrica dos gálibos
privados continuos.
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Se a totalidade da edificabilidade estivera esgotada, será posible a segregación pero
deberá realizarse unha anotación rexistral, na que fágase constar ca finca segregada non é
edificable.
7.2.2.—Vivenda exterior
Tódalas vivendas deberán ser exteriores, a efectos de cumpri-la condición establecida
segundo o decreto 262/2007 das N.H.G., o cal establece as dimensións mínimas de ocos e
superficies, fixando polo tanto as superficies lineais de fachada mínimas ocupables segundo
o tipo de vivenda.
7.2.3.—Normas de Habitabilidade
7.2.3.1.—Composición e programa de vivenda
Establecido según as disposicións do decreto 262/2007, das Normas do Hábitat Galego.
7.2.3.2.—Dimensións, superficies e alturas mínimas das pezas
Establecido según as disposicións do decreto 262/2007, das Normas do Hábitat Galego.
7.2.3.3.—Iluminación e ventilación das habitacións

7.2.3.4.—Programa mínimo sanitario
Establecido según as disposicións do decreto 262/2007, das Normas do Hábitat Galego.
7.2.3.5.—Acceso ás vivendas, escaleiras e ascensores
Terase en conta obrigatoriamente a Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e
supresión de barreiras arquitectónicas, ase como o establecido no seu correspondente
Regulamento de desenrolo.
Así mesmo terase tamén en conta o que o Establecido según as disposicións do decreto
262/2007, das Normas do Hábitat Galego xunto coas disposicións do C.T.E.
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7.2.3.6.—Patios
Han de someterse as condicións establecidas según as disposicións do decreto 262/2007,
das Normas do Hábitat Galego, en tanto a súa forma, dimensións e ocos os que poden abrir
luces; xunto cos criterios de ventilación establecidos segundo o C.T.E.
7.2.3.7.—Instalacións mínimas
Han de someterse as condicións establecidas respecto as instalacións mínimas según
as disposicións do decreto 262/2007, das Normas do Hábitat Galego xunto cos criterios de
instalación mínimas establecidos segundo o C.T.E. e certificación enerxética das mesmas.
7.2.3.8.—Normas construtivas
Han de someterse as condicións establecidas según as disposicións do decreto 262/2007,
das Normas do Hábitat Galego xunto cos criterios establecidos segundo o C.T.E.
7.2.3.9.—Condicións específicas en vivendas rurais
Nas vivendas que teña como anexos cortes ou cuadras, estas estarán illadas das vivendas
e terán obrigatoriamente entradas independentes.

O tratamento individual das augas residuais das vivendas axustaranse ós sistemas
descritos nas Normas Tecnolóxicas da Edificación NTE-ISD de 1974 ou a que, si é caso, a
substitúa. En ningún caso será admisible o vertido directo das augas fecais.
Os pozos para abastecemento de auga ás vivendas deberán de distanciarse, como mínimo,
de 20 metros de calquera fosa séptica, estercoleiro ou fonte contaminante.
7.3.—NORMATIVA XERAL DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
7.3.1.—Lexislación de carácter estatal
URBANISMO
Lei 8/2007 DEL SUELO
Lei 49/2003 LEY DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS 26/11/2003
Lei 38/1999 LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION 05/11/1999
Lei 8/1999 REFORMA DE LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD
HORIZONTAL 06/04/1999
Lei 16/12/1954 LEY DE EXPROPIACION FORZOSA 16/12/1954
Real Decreto 417/2006 DESARROLLA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO
INMOBILIARIO, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE
MARZO
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Para que as augas pluviais vértanse libremente, sen caño, desde as vertentes das cubertas,
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Real Decreto 3288/1978 REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION
URBANA
Real Decreto 1/2002 MEDIDAS DE FINANCIACION DE ACTUACIONES PROTEGIDAS EN
MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO. PLAN 2002-2005 10/09/2001
Orde ECO/805/2003 NORMAS DE VALORACION DE BIENES INMUEBLES Y DE
DETERMINACOS DERECHOS PARA CIERTAS FINALIDADES FINANCIERAS
Orde HAC/234/2002 MODIFICACION DEL MODULO DE VALORACION CATASTRAL
05/02/2002
Real Decreto Lei 4/2000 DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACION EN EL SECTOR
INMOBILIARIO Y TRANSPORTES 23/06/2000

ESTRADAS
Lei 25/1988 LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES 29/07/1988
Real Decreto 1231/2003 AUTOPISTAS Y AUTOVIAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL
ESTADO 26/09/2003
Real Decreto 579/1999 MODIFICACION DEL REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS
16/04/1999
Real Decreto 1191/1997 MODIFICACION DEL REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS
19/12/1997
Real Decreto 1812/1994 REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 02/09/1994
Orde 16/12/1997 POR LA QUE SE REGULAN LOS ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL
ESTADO, LAS VIAS DE SERVIZO Y LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SERVIZOS
Orde FOM/392/2006 DE 14 DE FEBRERO, DE MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDEN DE
16 DE DICIEMBRE DE 1997, POR LA QUE SE REGULAN LOS ACCESOS A LAS CARRETERAS
DEL ESTADO, LAS VIAS DE SERVIZO Y LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE
SERVIZO
Orde FOM/1740/2006 MODIFICA LA ORDEN DEL MINISTERIO DE FOMENTO DE 16 DE
DICIEMBRE DE 1997, POR LA QUE SE REGULAN LOS ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL
ESTADO, LAS VIAS DE SERVIZO Y LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SERVIZOS

COSTAS
Lei 22/1988 LEY DE COSTAS 28/07/1988
Real Decreto 1471/1989 REGLAMENTO GENERAL PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION
DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS 01/12/1989
Orde 30 de Outubro de 1992 ORDEN POR LA QUE SE DETERMINA LA CUANTIA DEL
CANON DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMOTERRESTRE 30/10/1992

Real Decreto 849/1986 REGLAMENTO DO DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
Real Decreto 606/2003 REGLAMENTO PUBLICO HIDRAULICO 23/05/2003
Real Decreto 606/2003 MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL DOMINIO PUBLICO
HIDRAULICO 23/05/2003
Real Decreto 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 20/07/2001
Real Decreto Lei 4/2007 MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS,
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO

PORTOS
Lei 62/1997 MODIFICACION DE LA LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA
MERCANTE 26/12/1997
Lei 27/1992 LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE 24/11/1992
Real Decreto 2486/80 REGLAMENTO DE PUERTOS DEPORTIVOS

HIDROCARBUROS
Lei 34/1998 LEY DE HIDROCARBUROS
Real Decreto 1523/1999 MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
PETROLIFERAS, APROBADO POR RD 2085/1994 Y LAS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS MI-IP03, APROBADA POR EL RD 1427/1997 Y MI-IP04, APROBADA
POR EL RD 2201/1995 01/10/1999
Real Decreto 1562/1998 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS
PETROLIFEROS 17/07/1998
Real Decreto 1914/1997 GAS. INSTALACIONES Y SUMINISTROS 19/12/1997
Orde 18/11/1974 REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS E INSTRUCCIONES. “MIG” 18/11/1974
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INSTALACIÓN INDUSTRIAL
Real Decreto 2857/1978 REGLAMENTO GENERAL PARA EL REGIMEN DE LA MINERIA
Real Decreto 277/2005 EXPLOSIVOS 16/02/1998
Orde 15/03/1963 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS
15/03/1963
Decreto 2414/1961 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS,
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS 30/11/1961

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN
Lei 32/2003 TELECOMUNICACIONES 03/11/2003
Lei 11/1998 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 24/04/1998
Real Decreto 401/2003 REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUTURAS
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVIZOS DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE
INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 04/04/2003
Real Decreto 1066/2001 REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE
PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO, RESTRICCIONES A LAS
EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELECTRICAS 28/09/2001
Orde 09/04/1999 TELECOMUNICACIONES. TERMINALES 09/04/1999
Orde 27/01/1999 TELECOMUNICACIONES. TERMINALES 27/01/1999
Real Decreto 1201/1986 ANTENAS PARABOLICAS 06/06/1986
Orde 06/04/2006 ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES
COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO DE SU ADECUACION PARA
LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y MODIFICA DETERMINADOS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS ICTS
Orde 08/08/1967 INSTALACION DE ANTENAS COLECTIVAS EN V.P.O. 08/08/1967
Orde 23/01/1967 NORMAS PARA LA INSTALACION DE ANTENAS COLECTIVAS
23/01/1967
Real Decreto Lei 1/1998 ANTENAS EN EDIFICIOS 27/02/1998
Decreto 18/10/1957 INSTALACION DE ANTENAS RECEPTORAS EN EL EXTERIOR DE INMUEBLES 18/10/1957

Real Decreto 1955/2000 PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE,
DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE
AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA 01/12/2000
Real Decreto 1428/1986 PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS 13/06/1986
Real Decreto 3275/1982 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS
DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMIACION
12/11/1982
Orde 06/06/1989 DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE,
SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELECTRICO 06/06/1989
Decreto 2617/1986 REGLAMENTO DE EXPROPIACION FORZOSA Y SANCIONES EN
MATERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INSTALACIONES EXISTENTES)
Decreto 3151/1968 REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION 28/11/1968
Real Decreto 903/ 1987 MODIFICACION DEL R.D. 1428/1986, DE 13-JUN. CONCESION
PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA CABEZALES DE LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS 13/07/1987

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
Decreto 2183/1968 APLICACION DEL “REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS,
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS” EN ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE
ACTIVIDADES EJECUTABLES POR ORGANISMOS OFICIALES 16/08/1968

CONSERVACION NATUREZA
Lei 41/1997 MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LOS
ESPAZOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES
Lei 26/2007 Responsabilidade Medioambiental
Lei 4/1989 LEY DE CONSERVACION DE LOS ESPAZOS NATURALES Y DE LA FLORA Y
FAUNA SILVESTRES
Lei 5/2007 RED DE PARQUES NACIONALES
Lei 34/2007 Calidade del aire y protección de la atmosfera
Real Decreto 1341/2007 Xestión de la calidade de las augas de baño
Real Decreto 436/2004 INVENTARIO NACIONAL DE ZONAS HUMEDAS 12/03/2004
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MONTES
Lei 10/2006 MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE
MONTES Lei 43/2003 LEY DE MONTES 21/11/2003

IMPACTO AMBIENTAL
Lei 9/2006 EVALUACION DE LOS EFECTOS DE DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS
EN EL MEDIO AMBIENTE.
Lei 6/2001 DE 8 DE MAYO DE MODIFICACION DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO
1302/1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Real Decreto 1131/1988 REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DEL REAL. DECRETO LEGISLATIVO
1302/1986, DE 22-JUN DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 30/09/1988

INCENDIO
• Real Decreto 547/1979 MODIFICACION DEL DECRETO 833/1975, DE 6-FEB 20/02/1979

IMPACTO AMBIENTAL
Real Decreto Lei 9/2000 MODIFICACION DE RDL 1302/1986
Real Decreto Lei 1302/1986 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 28/06/1986
Instrumento de Ratificación DEL CONVENIO SOBRE EVALUACION DEL IMPACTO EN EL
MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO TRANSFRONTERIZO, HECHO
EN ESPOO (FINLANDIA) EL 25 DE FEBRERO DE 1991

AMBIENTE ATMOSFERICO
Lei 38/1972 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO 22/12/1972 Real
Decreto 1494/1995 REAL DECRETO SOBRE VIGILANCIA E INTERCAMBIO DE
INFORMACION EN RELACION CON LA CONTAMINACION ATMOSFERICA CAUSADA POR EL OZONO 08/09/1995
Decreto 833/1975 DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO 06/02/1975

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Lei 10/1998 NORMAS REGULADORAS DE RESIDUOS 21/04/1998
Lei 42/1975 DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 19/11/1975
Real Decreto 1163/1986 ADAPTACION DE LA LEY 42/1975 A LA DIRECTIVA 75/442 CEE
DE 15-JUL-75 13/06/1986
Real Decreto 1163/1986 MODIFICA LA LEY 42/1975, DE 19 DE NOVIEMBRE, SOBRE
DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 13/06/1986
Orde MAM/304/2002 Operacións de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

Real Decreto 2116/1998 MODIFICA AL RD 509/1996, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 02/10/1998
Real Decreto 509/1996 DESARROLLO DEL REAL DECRETO-LEY 11/1995 POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
15/03/1996
Real Decreto 258/1989 NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 10/03/1989
Orde MAM/985/2006 DESARROLLA EL REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES
COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACION HIDRAULICA EN MATERIA DE CONTROL Y
VIGILANCIA DE CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE GESTION DE LOS VERTIDOS AL DOMINIO
PUBLICO HIDRAULICO
Orde 28/06/1991 AMPLIACION DEL AMBITO DE APLICACION DE LA ORDEN DE 12-NOV87 A CUATRO SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE
DETERMINADOS VERTIDOS 28/06/1991
Orde 13/03/1989 INCLUSION EN LA ORDEN DE 12-NOV-87 DE NORMAS APLICABLES A
NUEVAS SUSTANCIAS NOCIVAS PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE
DETERMINADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 13/03/1989
Orde 12/11/1987 NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE
MEDICION DE REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O
PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 12/11/1987
Orde 23/12/1986 NORMAS COMPLEMENTARIAS EN RELACION CON LAS
AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 23/12/1986
Orde 29/04/1977 INSTRUCCIONES PARA EL VERTIDO AL MAR, DESDE TIERRA, DE AGUAS
RESIDUALES A TRAVES DE EMISARIOS SUBMARINOS 29/04/1977
Real Decreto Lei 11/1995 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS
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RESIDUALES URBANAS 28/12/1995
Resolución 23/04/1969 NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES
DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR 23/04/1969

RUIDOS
Lei 37/2003 LEY DEL RUIDO 17/11/2003
Real Decreto 1513/2005 DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL
RUIDO, EN LO REFERENTE A LA EVALUACION Y GESTION DEL RUIDO AMBIENTAL
Real Decreto 212/2002 REGULA LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A
DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 524/2006 MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002, DE 22 DE FEBRERO, POR
EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A
DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 1367/2007 Desarrolla la Lei 37/2003, de 17 de novembro, del Ruído, en lo
referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade y emisións acústicas

VARIOS
Lei 16/2002 PREVENCIO Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION
PROTECCIÓN DE PATRIMONIO
Lei 13/85 LEY DE PATRIMONIO HISTORICO 25/06/1985
Real Decreto 162/2002 MODIFICACION DEL ART. 58 DEL REAL DECRETO 111/1986 Y LA
LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL 08/02/2002
Real Decreto 111/86 REAL DECRETO DE PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL 28/01/1986
OTROS
Real Decreto 2421/1978 REGULAMENTO DE LA LEY SOBRE SEÑALES FISICAS Y
GEODESICAS

ACCESIBILIDADE
Lei 51/2003 MINUSVALIDOS 02/12/2003
Real Decreto 505/2007 APRUEBA LAS CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO
DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y
UTILIZACION DE LOS ESPAZOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
Real Decreto 355/1980 RESERVA Y SITUACION DE LAS V.P.O. DESTINADAS A
MINUSVALIDOS 25/01/1980
Resolución 05/10/1976 NORMAS SOBRE LA SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 05/10/1976

CODIGO CIVIL
• Real Decreto 24/07/1889 CODIGO CIVIL (SERVIDUMBRES ART. 580-585) 11/05/1888

• Real Decreto 314/2006 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

CEMITERIOS
• Decreto 22/1974 REGLAMENTO DE POLICIA SANITARIA MORTUORIA

VARIOS
Real Decreto 2816/1982 REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS
PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 27/10/1982

7.3.2.—Lexislación de carácter autonómico
URBANISMO
Lei 15/2.004, de 29 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia.
Lei 9/2.002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia.
Lei 6/2007, de medidas urxentes en materia de ordenación do Territorio e do litoral
de Galicia.
Lei 4/2003, lei de vivenda de Galicia 29/07/2003
Lei 12/2001 modificación de la lei de concentración parcelaria de Galicia 10/09/2001
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Orde 20/02/2006 Plan Inspección urbanística autonómica.
Orde 14/05/1991 Normas complementarias e subsidiarias de planeamento
da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra 14/05/1991
Instrución 1/1998 sobre a aplicación da lei del solo de Galicia no marco da
lei 6/1988 sobre o réxime do solo e valoracións 24/07/1998
Decreto 85/2001 axudas publicas en materia de vivenda a cargo da comunidade autónoma
de Galicia, modificado polo decreto 345/1998 do 20 de novembro 06/04/2001
Decreto 330/1999 Unidades mínimas de cultivo en Galicia 09/12/1999
Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que apróbase o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenrolo e aplicación da Lei do Solo de Galicia.
3 circulares informativas sobre a nova lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia 31/07/2003.

ESTRADAS
Lei 4/1994 LEI DE ESTRADAS DE GALICIA 14/09/1994
Decreto 308/2003 RELACION DE ESTRADAS DE TITULARIDADE DA
COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA 26/06/2003

COSTAS
Decreto 158/2005 DO 2 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULAN AS COMPETENCIAS
AUTONÓMICAS NA ZONA DE SERVIDUME DE PROTECCIÓN DO DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE.
Decreto 151/1995 SOBRE O EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DA COMUNIDADE
GALEGA EN MATERIA DE COSTAS 18/05/1995
Decreto 19/1993 SOBRE COMPETENCIAS DA COMUNIDADE AUTONOMA
GALEGA EN MATERIA DE COSTAS 28/01/1993

INSTALACIÓNS ELECTRICAS DE ALTA E MEDIA TENSIÓN
Decreto 275/2001 CONDICIONS TECNICAS ESPECIFICAS DE DESEÑO E MANTEMENTO
AS QUE SE DEBERAN SOMETER AS INSTALACIONS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION 04/10/2001
PROTECCIÓN DA NATUREZA

Lei 9/2001 CONSERVACION DA NATUREZA 21/08/2001
Orde 28 de Outubro de 1999 ORDEN PARA A DECLARACION PROVISIONAL DAS
ZONAS PROPOSTAS PARA A SUA INCLUSION NA REDE EUROPEA NATURA 2000, COMO
ESPAZOS NATURAIS EN REXIME DE PROTECCION XERAL 28/10/1999
Decreto 110/2004 REGULA OS HUMIDAIS PROTEXIDOS
Decreto 132/2005 DO 28 DE ABRIL, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 110/2004, DO
27 DE MAIO, POLO QUE SE REGULAN OS HUMIDAIS PROTEXIDOS.
Decreto 127/2008 Desenvolve o réxime xurídico dos humedais protexidos e se crea o
Inventario de humedais de Galicia
Decreto 67/2007 REGULA O CATALOGO GALEGO DE ARBORES SEÑEIRAS
Decreto 124/2005 DO 6 DE MAIO, POLO QUE SE REGULA A FIGURA DE ESPAZO
NATURAL DE INTERESE LOCAL E A FIGURA DE ESPAZO PRIVADO DE INTERESE NATURAL.
Decreto 72/2004 DECLARACION DE ESPAZOS COMO ZONAS DE ESPECIAL
PROTECCION DOS VALORES NATURAIS 02/04/2004
Resolución 30/04/2004 CARTOGRAFIA ONDE SE RECOLLEN OS LIMITES DOS ESPAZOS
NATURAIS DECLARADOS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION DOS
VALORES NATURAIS POLO DECRETO 72/2004, DO 2 DE ABRIL

INCENDIO
Lei 3/2007 PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE GALICIA
Orde 18/4/2007 ZONIFICA O TERRITORIO CON BASE NO RISCO ESPACIAL DE INCENDIO
FORESTAL
Decreto 105/2006 REGULA AS MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A PREENCION DE
INCENDIOS FORESTAIS, A PROTECCION DOS ASENTAMENTOS NO MEDIO RURAL E A
REGULACION DE APROVEITAMENTOS E POBOACIONS FORESTAIS

IMPACTO AMBIENTAL
• Decreto 442/1990 AVALIACIAON DO IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA 13/09/1990

AMBIENTE ATMOSFERICO
Lei 8/2002 LEI DE PROTECCION DO AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
18/12/2002 Lei 1/1995 PROTECCION AMBIENTAL DE GALICIA 02/01/1995
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Lei 10/1997 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE GALICIA 22/08/1997
Orde 174/2005 POLO QUE SE REGULA O REXIME XURIDICO DA PRODUCION E XESTION
DE RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE
GALICIA
Decreto 174/2005 DO 9 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULA O RÉXIME XURÍDICO DA
PRODUCCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUCTORES E
XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA.
Resolución DO 17 DE XUÑO DE 2005, POLA QUE SE APROBA O PROGRAMA DE XESTIÓN
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN E DEMOLICIÓN DE GALICIA 2005-2007.

RUIDOS
Lei 7/1997 PROTECCION CONTRA A CONTAMINACION ACUSTICA 11/08/1997
Decreto 320/2002 REGULAMENTO QUE ESTABLECE AS ORDENANZAS TIPO SOBRE
PROTECCION CONTRA A CONTAMINACION ACUSTICA. 07/11/2002
Decreto 150/1999 PROTECCION CONTRA A CONTAMINACION ACUSTICA. (REGULAMENTO) 07/05/1999

PROTECCIÓN DO PATRIMONIO
Lei 3/1996 LEI DE PROTECCION DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO DE GALICIA 10/05/1996
Lei 8/1995 LEI DE PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA 30/10/1995
Decreto 46/2007 REGULA A COMPOSICION E FUNCIONAMENTO DO COMITÉ ASESOR
DO CAMIÑO DE SANTIAGO
Decreto 45/2001 REFUNDICION DA NORMATIVA EN MATERIA DO CAMIÑO DE
SANTIAGO 01/02/2001
Decreto 199/1997 REGULACION DA ACTIVIDADE ARQUEOLOXICA NA
COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA 10/07/1997

OTROS
ACCESIBILIDADE
Lei 8/1997 ACCESIBILIDADE E SUPRESION DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTONOMA
DE GALICIA 20/08/1997
Decreto 35/2000 REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DA LEI DE
ACCESIBILIDADE E SUPRESION DE BARREIRAS 28/01/2000
Decreto 286/1992 ACCESIBILIDADE E ELIMINACION DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS 08/10/1992

CODIGO CIVIL
CEMITERIOS
Decreto 3/1999 MODIFICACION PARCIAL DO DECRETO DE POLICIA SANITARIA
MORTUORIA 07/01/1999
Decreto 134/1998 POLICIA SANITARIA MORTUORIA 23/04/1998

VARIOS
Lei 10/2004 MODIFICACION DA LEI 9/1997, DO 21 DE AGOSTO, DE ORDENACION E
PROMOCION DO TURISMO EN GALICIA
Orde 18 de Abril de 1996 REGULACION SOBRE CENTROS DE ATENCION A PERSOAS MAIORES
(DESENVOLVEMENTO DO DECRETO 243/1995 DE 28 DE XULLO) 18/04/1996
Decreto 191/2004 DO 29 DE XULLO, ORDENACION DOS ESTABLECEMENTOS DE
TURISMO RURAL
Decreto 50/2000 NORMATIVA VIXENTE EN MATERIA DE XUVENTUDE (ALBERGUES,
GRANXAS ESCOLAS...) 20/01/2000
Decreto 267/1999 POLO QUE SE ESTABLECE A ORDENACION DOS ESTABLECEMENTOS
HOTELEIROS 30/09/1999
Decreto 306/1997 NORMAS DE SEGURIDADE EN PARQUES INFANTIS 23/10/1997
Decreto 341/1996 COMERCIO MINORISTA. CREA A COMISION CONSULTIVA DE
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E REGULA A IMPLANTACION DE GRANDES
ESTABLECEMENTOS. 13/09/1996
Decreto 240/1995 SERVIZOS SOCIAIS. REGULA OS DE ATENCION PRIMARIA. 28/07/1995
Decreto 390/1987 ORDENACION DOS CAMPAMENTOS DE TURISMO EN GALICIA
15/10/1987
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Decreto 236/1985 ORDENACION DOS CAMPAMENTOS PUBLICOS DE
TURISMO EN GALICIA (CAMPINGS PUBLICOS) 24/10/1985

7.3.3.—Lexislación de carácter provincial
URBANISMO
Lei 10/1995 de ordenación do territorio de Galicia 23/1181995
Decreto 80/2000 Plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal 23/03/2000

7.4.—NORMAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
De acordo co disposto no art. 1º A). Un do Decreto 462/1971, de 11 de marzo, na redacción do presente
proxecto de Edificación observouse as seguintes Normas vixentes aplicables sobre construción.

Abastecemento de auga, vertido e depuración.
Accións na edificación.
Actividades recreativas.
Illamento.
Aparatos elevadores.
Aparatos a presión.
Audiovisuais, antenas e telecomunicacións.
Barreiras Arquitectónicas.
Calefacción, climatización e auga quente sanitaria.
Cales.
Carpintería.
Casilleiros postais.
Cemento.
Cimentacións.
Combustibles.
Consumidores.
Control de calidade.
Cubertas e Impermeabilizacións.
Electricidade e Iluminación.
Estatística.
Estruturas de aceiro.
Estruturas de fábrica.
Estruturas forxados.
Estruturas de formigón.
Estruturas de madeira.
Fontanería.
Habitabilidade.
Instalacións especiais.
Medio ambiente e impacto ambiental.
Protección contra Incendios.
Proxectos.
Residuos.
Seguridade, saúde no traballo e prevención de riscos.
Vidraría.
Xeso e Escaiola.

7.4.1.—Abastecemento de auga, vertido e depuración
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AUGA.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección errores: BOE 25/01/2008
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDADE, EVACUACIÓN DE
AUGAS.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección errores: BOE 25/01/2008
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
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REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 2009
CONTADORES DE AUGA FRÍA.
ORDEN de 28-DIC-88, do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo. B.O.E.: 6-MAR-89.
CONTADORES DE AUGA QUENTE.
ORDEN de 30-DIC-88, do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo. B.O.E.: 30-XAN-89.
NORMAS PROVISIONAIS SOBRE INSTALACIÓNS DEPURADORAS E VERTIDO DE
AUGAS RESIDUAIS Ó MAR.
RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 da Dirección Xeral de Portos e Sinais Marítimas. B.O.E.: 20-XUÑ-69.
Corrección erros: 4-AGO-69.
TEXTO REFUNDIDO DA LEI DE AUGAS.
REAL DECRETO de 20-XUL-01, do Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 24-XUL-01.

7.4.2.—Accións na edificación
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDADE ESTRUCTURAL,
ACCIÓNS NA EDIFICACIÓN.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección errores: BOE 25/01/2008
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
101
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 2009
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE XERAL E EDIFICACIÓN (NCSR-02).
REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, do Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11-OCT-02.
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Lei 2/2007 de 15 de marzo de2007de la Xefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07
AUTORIZACIONES DE USO PARA ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS
YCUBIERTAS RESOLUCIÓN de 28 de xullo, de 2008, de la Dirección
Xeneral de Arquitectura y Política de Vivenda, por la que se publican las resolucións por las que se conceden

REGULAMENTO XERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E
ACTIVIDADES RECREATIVAS.
REAL DECRETO 2816/82 do Ministerio do Interior de 27-AGO-82. B.O. E. 6-NOV-82.
Corrección de erros:
- 29-NOV-82 e 1-OCT-83.
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN Deroga os artigos 2 ó 9, ambos inclusive, e 20 a 23, ambos
inclusive, excepto o apartado 2 do artigo 20 e o apartado 3 do artigo 22 do regulamento anterior.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
REGULAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS E DE AZAR.
DECRETO 106/1998, de 12-FEB, da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.
D.O.G. 03-ABR-98.
REGULAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS E DE AZAR.
ORDE de 27-MAE, da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais. D.O.G. 08-XUN-98.
Corrección errores: 12-XUN-98.

7.4.4.—Illamento
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB HE 1 AFORRO DE ENERXÍA,
LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERXÉTICA.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección de errores BOE: 25/01/2008
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

7.4.3.—Actividades recreativas

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 2009
PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION
- Real Decreto 47/2007 de 19-ENE del Ministerio de la Presidencia BOE: 31-ENE-2007
Decreto 42/2009 de 21 de xaneiro
REGULA A CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS DE NOVA
CONSTRUCIÓN EN GALICIA
- Decreto 42/2009 de 21-ENE de la Consellería de Presidencia, Admons. Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia.
DOG: 05-MARZO-2009
CTE- DB HR DOC. BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
REAL DECRETO 1371/2007, del Mº de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
MODIFICACIÓN DEL R.D. POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-PROTECCIÓN FRENTE
AL RUIDO
REAL DECRETO 1675/2008, del Mº de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
2ª MODIFICACIÓN R.D.1371/2007 DB.HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO ORDEN
VIV/984/2009, del Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 2009
PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
LEI 7/97 de 11-AGO-97, de Consellería de Presidencia. Comunidade Autónoma de Galicia.
D.O.G.: 20-AGO-97.
PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLAMENTO.
DECRETO 150/99 de 7-MAR-99, de Consellería de Presidencia. Comunidade Autónoma de Galicia.
D.O.G.: 27-MAR-99.
PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGULAMENTO.
DECRETO 320/2002 de 7-NOV-02, de Consellería de Medio Ambiente. Comunidade Autónoma de Galicia.
D.O.G.: 28-NOV-02.
LEI DO RUIDO.
LEI 37/2003 de Xefatura do Estado, de 17 de Novembro do Ruído. B.O.E.: 18.11.2003
DESARROLLA LA LEY DEL RUIDO EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA,
OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS
REAL DECRETO 1367/2007 de 19 de outubro, del Ministerio de la Presidencia B.O.E: 23-OCT-2007

DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN DA DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEO
E DO CONSELLO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES.
REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, do Parlamento Europeo e do Consello 95/19/CE.
B.O.E.: 30-SEP-97.
Corrección de erros: B.O.E.—28-XUL-98.
INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A
ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS.
ORDE de 23-SEP-87, do Ministerio de Industria e Enerxía (art. 10 a 15, 19 e 23).
B.O.E.: 6-OCT-87. Corrección erros: 12-MAE-88.
PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS NO PREVISTAS NA ITC -MIE-AEMI, DO
REGULAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN E SÚA MANUTENCIÓN.
RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, da Dirección Xeral de Política Tecnolóxica
do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.
B.O.E.: 15-MAR-92.
MODIFICACIÓN DA ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES
ELECTROMECÁNICOS.
ORDE de 12-SEP-91, do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. ART. 10 a 15, 19 e 23.
B.O.E.: 17-SEP-91. Corrección erros: 12-OCT-91.
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS.
RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. da Dirección Xeral de Tecnoloxía e Seguridade Industrial.
B.O.E.: 23-ABR-97.
Corrección de errores: 23-MAE-97.
APARATOS ELEVADORES HIDRÁULICOS.
ORDE de 30-XUL-74. do Ministerio de Industria e Enerxía.
B.O.E.: 9-AGO-74.
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO.
RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, da Dirección Xeral de Tecnoloxía e Seguridade Industrial.
B.O.E.: 25-SEP-98.
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PRESCRIPCIONES SOBRE EL AUMENTO DE SEGURIDAD DEL PARQUE DE
ASCENSORES EXISTENTE
REAL DECRETO 57/2005 de 21 de xaneiro, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.4-FEB-2005
REQUISITOS DE LASEMPRESAS
CONSERVADORAS DE ASCENSORES Y DESARROLLO
CONCEPTOS RELATIVOS AL GRADO DE OCUPACIÓN
DE LAS VIVENDAS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA
decreto 44/2008, de 28 de febreiro de la Consellería de Innovación e Industria.
D.O.G: 14 de marzo de 2008
GRUAS.
REAL DECRETO 836/2003 de 27 de Xuño.
Corrección de errores: B.O.E.: 23.01.2004.

REGULAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN.
REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 29-MAE-79.
Corrección erros: 28-XUN-79. Corrección erros: 24-XAN-91.
MODIFICACIÓN DOS ARTIGOS 6, 9,19, 20 e 22 DO REGULAMENTO DE
APARATOS A PRESIÓN.
REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 28-NOV-90.
Corrección de errores: 24-ENE-91.
INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDEIRAS,
ECONOMIZADORES E OUTROS APARATOS.
ORDE de 17-MAR-81, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 8-ABR-81.
Corrección errores: 22-DIC-81.
MODIFICACIÓN DA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR.
ORDE de 28-MAR-85, do Ministerio de Industria e Enerxía.
B.O.E.: 13-ABR-85.
ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDEIRAS.
ORDEN de 6-OCT-80, do Ministerio de Industria e Enerxía.
B.O.E.: 4-NOV-80.
DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN DA DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE APARATOS
A PRESION.
Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88. B.O.E.: 20-MAR-88.
DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN DA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPENTES
A PRESIÓN SIMPLE.
Real Decreto 1495/1991 do Mº de Industria e Enerxía de 11-OCT-91. B.O.E.: 15-OCT-91.
Corrección de erros: 25-NOV-91.
MODIFICACIÓN DO REAL DECRETO 1495/1991.
Real Decreto 2486/94 do Mº de Industria e Enerxía de 23-DIC-94. B.O.E.: 24-ENE-95.

7.4.7.—Audiovisuais e antenas
INFRAESTRUTURAS COMÚNS EN EDIFICIOS PARA O ACCESO ÓS SERVIZOS
DE TELECOMUNICACIÓNS.
LEI 32/2003, de 3-NOV,General de Telecomunicacións en vigor desde el 5 de
novembro de 2003. (deroga a la anterior normativa; Lei 1998)
B.O.E. 5-NOV-03.
T E L E C O M U N I C AC I Ó N S R E G U L AM E N T O . INFRAESTRUTURAS
COMÚNS.
REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía. B.O.E.: 14-MAE-03.
TELECOMUNICACIÓNS. DESENROLO DO REGULAMENTO. INFRAESTRUTURAS
COMÚNS.
ORDE CTE 1296/2003, de 14-MAR, do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía. B.O.E.: 27-MAR-03.
LEI XERAL TELECOMUNICACIÓNS.
LEI 32/2003, de 3 de Novembro, de Xefatura do Estado, Xeral de Telecomunicacións.
B.O.E.: 04.11.2003.
REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES EN LO RELATIVO AL USO DEL DOMINIO PÚBLICO
RADIOELÉCTRICO.
REAL DECRETO 863/2008 del Mº de Industria de 23-MAYO-08 B.O.E.: 7-JUNIO-2008
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Pódense usar como referencia as 5 normas UNE aprobadas polo Comité Técnico de
Normalización 133 (Telecomunicacións) da Asociación Española de Normalización.
UNE 133100-1/2000
UNE 133100-2/2000
UNE 133100-3/3002
UNE 133100-4/2002
UNE 133100-5/2002

7.4.8.—Barreiras Arquitectónicas
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS
ESPAZOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
REAL DECRETO 505/2007, de 20-ABR-2007 Ministerio de Fomento. B.O.E. 11-MAY-2007
CTE-DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivenda del 17 de marzo de 2006
B.O.E: 28 de marzo de 2006 Corrección de errores: BOE 25/01/2008
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 2009
ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS.
LEY 8/ 1997, de 20-AGO-97, de la Consellería de Presidencia. Comunidade Autónoma de Galicia
D.O.G..: 29-AGO-97
REGLAMENTO DE ELIMINACION DE BARREIRAS.
Real Decreto 35/2000
DOGA: 29-FEB-00
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD NOS EDIFICIOS.
REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. Mº de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 23-MAY-89
RESERVA e SITUACIÓN DAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS.
REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo B.O.E.: 28-FEB-80
ACCESOS, APARATOS ELEVADORES e CONDICIONS DAS VIVENDAS PARA
MINUSVÁLIDOS EN VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.
ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo B.O.E.: 10-MAR-80
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Título IX, Art. 54 a 61).
LEY 13/1982, de 7-ABR — B.O.E.: 30-ABR-82

CTE-DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivenda del 17 de marzo de 2006
B.O.E: 28 de marzo de 2006 Corrección de errores: BOE 25/01/2008
MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 2009
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de tulio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 29-AGO-2007
Corrección de errores B.O.E: 28-FEB-2008
NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE
RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE FLUÏDOS. ORDEN de 10FEB-83, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 15-FEB-83
COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN
DE RADIADORES).
REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 25-FEB-84
CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR
LEGIONELLA NAS INSTALACIONS TERMICAS
DECRETO 9/2001 de 11-ENE de la Consellería da Presidencia e Administración Pública.
D.O.G 15-ENE-2001
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CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
LEGIONELOSIS.
REAL DECRETO 861/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidade y Consumo. B.O.E.: 18-JUL-03

7.4.10.—Cales
INSTRUCCIÓN PARA A RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SOLO RCA-92.
Orde de 18-DIC-92 do Mº de Obras Publicas e T. B.O.E. 26-DIC-92.

7.4.11.—Carpintería
ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS DE PERFÍS EXTRUÍDOS DE ALUMINIO E SÚAS
ALEACIÓNS E SÚA HOMOLOGACIÓN.
REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 22-FEB-86.

7.4.12.—Casilleiros postais
REGULAMENTO DOS SERVIZOS DE CORREOS.
DECRETO 1653/1964, de 4-MAR, do Ministerio da Gobernación. B.O.E.: 9-XUN-64.
Corrección de erros: 9-XUL-64.
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DOS SERVIZOS DE CORREOS.
ORDE de 14-AGO-71 do Ministerio de Gobernación.
B.O.E.: 3-SEP-71.

7.4.13.—Cementos

7.4.14.—Cimentacións
CTE- DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMENTOS
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivenda del 17 de marzo de 2006
B.O.E: 28 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, do Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, do Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, Do¡ Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 200

7.4.15.—Combustibles
REGULAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN E UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS E SUS INSTRUCCIONS TÉCNICAS COMPL. ICG 01 A 11
- REAL DECRETO 919/2006, de 28 de xullo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E: 4-SEP-2006
INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO RD 1853/1993, DO 22 DE OCT,
REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS USOS
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS OU COMERCIAIS INSTRUCCIÓN 1/2006 de 13 de xaneiro D.O.G. 8-FEB-06
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INSTRUCIÓN PARA A RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08).
REAL DECRETO 956/2008, de 6-JUN, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.:19-JUN-08.
CORRECCIÓN DE ERRORES B.O.E.:11-SEP-08.
OBLIGATORIEDADE DE HOMOLOGACIÓN DOS CEMENTOS PARA A
FABRICACIÓN DE HORMIGONES E MORTEROS.
REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 4-NOV-88
MODIFICACIÓN DE REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN NO ANEXO AL
R.D 1313/1988, DE 28 DE OCTUBRE, DE DECLARACIÓN OBRIGATORIA DE
HOMOLOGACIÓN DOS CEMENTOS PARA A FABRICACIÓN DE HORMIGONES E
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS E PRODUTOS PREFABRICADOS ORDEN PRE/3796/2006, de 11 dec.
B.O.E.: 14-DIC-2006
ORDEN PRE/3796/2006, de 11-DIC B.O.E: 15-DIC-2006
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REGULAMENTO INSTALACIONS DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS
DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS.
ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 22-FEB-86
Corrección errores: 10-JUN-86
REGMTO. REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E
INSTRUCCIONES.”MIG”
ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria B.O.E.: 6-DIC-74
MODIFICACIÓN DOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DO REGULAMENTO ANTES CITADO.
ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Enerxía
B.O.E.: 8-NOV-83
Corrección errores: 23-JUL-84
MODIFICACIÓN DAS INSTRUCCIONS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2.
ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 23-JUL-84
MODIFICACION DO APARTADO 3.2.1.–B.O.E.: 21-MAR-94
MODIFICACIÓN DAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2.
ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 11-JUN-98.
INSTRUCCIONS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 y 11 a
14. ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Enerxía
B.O.E.: 20-JUN-88
MODIFICACIÓN DAS INSTR. TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1
Y 2. ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Enerxía
B.O.E.: 29-NOV-88
MODIFICACIÓN DAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIEAG 7.
ORDEN de 20-JUL-90. del Ministerio de Industria y Enerxía
B.O.E.: 8-AGO-90
MODIFICACIÓN DAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11.
ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 26-FEB-91
INSTRUCCIONS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 15, 16, 18
y 20. ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Enerxía
B.O.E.: 27-DIC-88
INSTRUCCIONS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONS
PETROLIFERAS PARA USO PROPIO”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 23-OCT-97
Corrección de errores: 24-ENE-98
RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y Comercio. D.O.G.: 15-MAR-99
NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00
DEPÓSITOS DE ALMACENAMENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS.
REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 8-AGO-97
MODIFICA A INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO2
“PARQUES DE ALMACENAMENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS”.–Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98.
MODIFICACIÓN DOR.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS.
REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 27-MAR-95
APLICACIÓN DA DIRECTIVA DO CONSELLO DAS COMUNIDADES EUROPEAS
90\396\CEE, SOBRE RENDIMENTO PARA AS CALDERAS NOVAS DE AUGA
QUENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS.
REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 27-MAR-95
Corrección erratas: 26-MAY-95
APLICACIÓN DA DIRECTIVA DO CONSELLO DAS COMUNIDADES
EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS.
REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 5-DIC-92
Corrección de errores: 27-ENE-93

7.4.16.—Consumidores
DEFENSA DOS CONSUMIDORES E USUARIOS.
Lei 26/84 de 19-XUL-84 de Xefatura do Estado.
B.O.E. 21-XUL-84.

7.4.17.—Control de calidade
CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE
GALICIA.
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DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 da Consellería de Presidencia da
Xunta de Galicia. Comunidade Autónoma de Galicia.
D.O.G. 15-OCT-93.
ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE DEBEN
CONTER OS DOCUMENTOS EMITIDOS.
ORDE 24-XUN-03 401/2003, da Consellería de Innovación, Industria e Comercio.
D.O.G.: 04-XUN-03.

7.4.18.—Cubertas e impermeabilizacións
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDADE, PROTECCIÓN
FRENTE Á HUMIDADE.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección de erros: BOE 25/01/2008
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, do Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, do Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, Do¡ Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 200

REGULAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAIXA TENSIÓN. “REBT”. DECRETO
842/2002, de 2-AGO, do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía. B.O.E.: 18-SEP-02.
Entra en vigor: 18-SEP-03.
REBT.
APLICACIÓN EN GALICIA DO REGULAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAIXA
TENSIÓN.
ORDE 23-XUL-03, da Consellería de Innovación, Industria e Comercio. D.O.G.: 07-AGO-03.
Corrección de erros: D.O.G. 15.09.03.
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, do Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- REAL DECRETO 1675/2008, do Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro
- B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, Do Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 200
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN
GALICIA
Instrución 4/2007, de 4 de maio, de la Consellería de Innovación e Industria
D.O.G: 4 de xuño de 2007
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN.
DB HE 5 AFORRO DE ENERXÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE
ENERXÍA ELÉCTRICA.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección de erros: BOE 25/01/2008
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN.
DB HE 3 EFICENCIA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección de erros: BOE 25/01/2008
REGULAMENTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN INSTALACIONS DE
ALUMBRADO EXTERIOR e SUS INSTRUCCIONS TÉCNICAS
COMPL. EA-01 A EA-07.
REAL DECRETO 1890/2008, del Ministerio de Industria, del 14 de novembro de 2008
B.O.E: 19-NOV-2008
DISTANCIAS A LIÑAS ELÉCTRICAS DE ENERXÍA ELÉCTRICA.
REAL DECRETO 195/2000 de 1-DIC-00.
B.O.E. 27-DIC-00.
PROCEDEMENTO DE AUTORIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE PRODUCCIÓN DE
ENERXÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOMASA FORESTAL EN GALICIA
DECRETO 149/2008 de 16-JUN-08 de la Consellería de Industria y Comercio D.O.G. 22-07-2008
AUTORIZACIÓN PARA O EMPREGO DE SISTEMAS DE INSTALACIÓNS CON
CONDUCTORES AILLADOS BAIXO CANLES PROTECTORES DE MATERIAL
PLÁSTICO.
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RESOLUCIÓN de 18-XAN-88, da Dirección Xeral de Innovación Industrial. B.O.E.: 19-FEB-88.
REGULAMENTO SOBRE CONDICIÓNS TÉCNICAS E GARANTÍAS DE SEGURIDADE
EN CENTRAIS ELÉCTRICAS E CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN.
REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 1-DEC-82.
Corrección errores: 18-XAN-83.
INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS “MIE-RAT” DO REGULAMENTO
ANTES CITADO.
- ORDE de 6-XUL-84, do Ministerio de Industria e Enerxía.
- B.O.E.: 1-AGO-84.
MODIFICACIÓN DAS “ITC-MIE-RAT” 1, 2, 7, 9,15,16,17 e 18.
B.O.E.: 5-XUL-88.
ORDE de 23-XUN-88, do Ministerio de Industria e Enerxía.
B.O.E.:5-JUL-88.
Corrección erros: 3-OCT-88.
COMPLEMENTO DA ITC “MIE-RAT” 20.
ORDE de 18-OCT-84, do Ministerio de Industria e Enerxía.
B.O.E.:25-OCT-84.
DESENROLO E CUMPRIMENTO DO REAL DECRETO 7/1988 DE 8-XAN, SOBRE
ESIXENCIAS DE SEGURIDADE DE MATERIAL ELÉCTRICO. ORDE de 6-XUN89, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 21-XUN-89.
Corrección erros: 3-MAR-88.
PROCEDIMIENTOS PARA A EXECUCIÓN E POSTA EN SERVIZO DAS
INSTALACIÓNS ELECTRICAS DE BAIXA TENSIÓN.
ORDE de 7-XUL-97 da Consellería de Industria. Xunta de Galicia. D.O.G.: 30-XUL-97.
NORMAS PARTICULARES PARA AS INSTALACIÓNS DE ENLACE NA
SUMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA EN BAIXA TENSIÓN DE “UNIÓN
ELÉCTRICA FENOSA”.
- RESOLUCIÓN de 30-XUL-87, da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia
CONDICIÓNS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO E MANTENIMENTO ÁS QUE SE
DEBERÁN SOMETER AS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN. DECRETO
275/2001 de 4-OCT-01 da Consellería de Industria e Comercio. D.O.G.: 25-OCT-01.

7.4.20.—Estadística
ELABORACIÓN DE ESTADISTICA DA EDIFICACIÓN E A VIVENDA. DECRETO 69/89 de 31-MAR-89.
D.O.G. 16-MAR-89.
Modificación LEI 7/1993 de Ministerio de Cultura D.O.G. 14-XUÑ-1993.

CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB A SEGURIDADE ESTRUCTURAL,
ACEIRO.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección de erros BOE: 25/01/2008
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, do Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, do Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, Do Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 200

7.4.22.—Estructuras de fábrica
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDADE ESTRUCTURAL,
FÁBRICA.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo de 2006.
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, do Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, do Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, Do Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 200
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7.4.23.—Estructuras de forxados
FABRICACIÓN E EMPREGO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS E
CUBERTAS.
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-XUL, da Presidencia do Goberno. B.O.E.: 8-AGO-80.
MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE O REAL DECRETO
ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA A FABRICACIÓN E EMPLEGO
DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS E CUBERTAS.
ORDE de 29-NOV-89. do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo. B.O.E.: 16-DIC-89.
ALAMBRES TREFILADOS LISOS E CORRUGADOS PARA MALLAS
ELECTROSOLDADAS E VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE FORMIGÓN ARMADO
PARA A CONSTRUCCIÓN.
REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 28-FEB-86.
ACTUALIZACIÓN DAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE
FORXADOS.
RESOLUCION DE 30-XAN-97 do Mº de Fomento. B.O.E.: 6-MAR-97.
INSTRUCCIÓNS PARA O PROXECTO E A EXECUCIÓN DE FORXADOS
UNIDIRECCIONAIS DE FORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS
PREFABRICADOS (EHE).
REAL DECRETO 642/2002, de 5-XUL, do Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 06-AGO-02.
Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96”).

7.4.24.—Estructuras de formigón
INSTRUCCIÓN DE FORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, do Ministerio de Fomento. B.O.E.:13-ENE-99.
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL R.D.1247/2008 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.
- B.O.E.:24-DIC-08.
ARMADURAS ACTIVAS DE ACEIRO PARA FORMIGÓN PRETENSADO.
REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.:21-DIC-85.

CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDADE ESTRUCTURAL,
MADEIRA.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección de erros : BOE 25/01/2008
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, do Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, do Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, Do Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 200

7.4.26.—Fontanería
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDADE, SUMINISTRO DE AUGA.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006.
B.O.E: 28 de marzo de 2006. Corrección de erros : BOE 25/01/2008
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, do Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- REAL DECRETO 1675/2008, do Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro
- B.O.E: 18 de outubro de 2008
NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCAIS DE HIXENE
CORPORAL, COCIÑAS E LAVADEROS E A SÚA HOMOLOGACIÓN.
REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 22-MAR-85.
ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS DOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA
OS LOCAIS ANTES CITADOS.
ORDE de 14-MAR-86, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.:—4-XUL-86.
B.O.E.:—1-MAI-07.
MODIFICADO POR: ESPECIFICACIONS TÉCNICAS DOS APARATOS SANITARIOS
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CERÁMICOS PARA COCIÑAS E LAVADEIROS.
ORDE de 23-DIC-86, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 21-ENE-87.
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIÓNS PARA HOMOLOGACIÓN DE
GRIFERÍAS.
ORDE de 15-ABR-85, do Ministerio de Industria e Enerxía B.O.E.: 20-ABR-85
Corrección de erros: 27-ABR-85

7.4.27.—Habitalidade
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB SÚA SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN DB
HS-3 SALUBRIDADE, CALIDADE DO AIRE INTERIOR.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, do Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, do Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, Do Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 200
CONDICIÓNS MÍNIMAS DE HABITABILIDADE EN GALICIA.
DECRETO 262/2007, de 20 de decembre
D.O.G. 17-EN-2008

CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB SU-8 SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN,
SEGURIDADE FRENTE Ó RISGO CAUSADO POLA ACCIÓN DO RAIO.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección de erros :BOE 25/01/2007
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, do Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, do Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
- ORDEN VIV/984/2009, Do Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 200
PROHIBICIÓN DE PARARRAIOS RADIACTIVOS.
REAL DECRETO 1428/1986, de 13-XUÑ, do Ministerio de Industria e Enerxía B.O.E.: 11-XUL-86
MODIFICACIÓN DO R.D.1428/1986, de 13-XUÑ. CONCESIÓN PRAZO DE 2
ANOS PARA RETIRADA CABEZAIS DOS PARARRAIOS RADIACTIVOS.
REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-XUL, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 11-XUL-87.
RECTIFICACIÓN DA TABLA I DA MI-IF004 DA ORDE DE 24-ABR-96, MODIFICACIÓN
DAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 E MI-IF010 DO
REGULAMENTO DE SEGURIDADE PARA PLANTAS E INSTALACIÓNS
FRIGORÍFICAS.
ORDE de 26-FEB-97, do Ministerio de Industria. B.O.E.: 11-MAR-97.
PLANTAS E INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS. Modificación das I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 e MIIF009 do Regulamento de Seguridade para plantas e instalacións Frigoríficas.
ORDE de 23-DIC-98, do Ministerio de Industria. B.O.E.: 12-XAN-99.
MODIFICACIÓN DAS INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004
e MI-IF009 do Regulamento de Seguridade para plantas e instalacións Frigoríficas.
ORDE de 29-NOV-01, do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía. B.O.E.: 07-DIC-01.
INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE PERSOAS POR CABLE.
REAL DECRETO 596/2002 de 28-XUÑ, do Ministerio de Presidencia. B.O.E.: 09-XUÑ-02.

7.4.29.—Medio ambiente e impacto ambiental
INSTRUCCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A APLICACIÓN DO REGULAMENTO
ANTES CITADO.
ORDE de 15-MAR-63, do Ministerio da Gobernación. B.O.E.: 2-ABR-63.
CALIDAD DEL AIRE e PROTECCIÓN DA ATMÓSFERA
Lei 34/2007 de 15 de novembro, de la Xefatura del Estado
B.O.E: 16 de novembro de 2007
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBENTAL DE PROXECTOS TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto LEGISLATIVO 1/2008 de 11 de xaneiro, del Ministerio de Medio Ambiente
B.O.E: 26 de xaneiro de 2008
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBENTAL PARA GALICIA.
- Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. Consellería de la Presidencia. C.A.G D.O.G.15-DIC-90.
EMISIONS SONORAS NO ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE
USO O AR LIBRE
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REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB B.O.E.: 01-MAR-02
MODIFICA O R. D. 212/2002 POLO QUE SE REGULAN AS EMISIONS SONORAS
NO ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO O
AR LIBRE REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR
B.O.E.: 04-MAY-06
CONSERVACIÓN DA NATURALEZA.
LEY 9/2001, de 21-AGO-01. Consellería de la Presidencia. D.O.G.: 04-SEP-01
REGULAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONS DE PROTECCIÓN DO DOMINIO
PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES AS EMISIONS RADIOELÉCTRICAS E
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONS RADIOELÉCTRICAS. REAL
DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-SEP-01
LEI DE PREVENCIÓN E CONTROL DA CONTAMINACIÓN.
LEI 16/2002, de 01-JUL-02
B.O.E.: 02-JUL-02
LEI DE PROTECCIÓN DO AMBENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA. LEI 8/2002, de 18-DIC-02
B.O.E.: 21-ENE-03
MEDIO AMBENTE. OZONO NO AMBENTE.
REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de Decembro del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.:13.01.2004
REGULAMENTO DE DESENROLO PARCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE MEDIO
AMBIENTAL.
REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de Decembro del Ministerio de Medio ambiente.
B.O.E.:23.12.2008
LEI DE PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA.
LEI 7/2008, de 07 de Xullo da Consellería de Presidencia. D.O.G. 18-07.2008
REGULACIÓN DA EVALUACIÓN DA INCIDENCIA AMBENTAL
Decreto 133/2008, de 22 de Maio de 2008 da Consellería de Medio ambiente.
D.O.G. 01-07-2008
- Deroga el RAMINP (Regulamento de Actividades Molestas Insalubres y Perigosas DECRETO 2414/1961)
INSTRUCCIÓN DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA.
ORDEN ARM/2656/2008 de 10 de Sep Mº Medio Ambiente, Medio Rural
E Mariño
B.O.E. 22.09.2008

CTE DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivenda del 17 de marzo de 2006
B.O.E: 28 de marzo de 2006 Corrección de errores: BOE 25/01/2008
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 2009
REGULAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de decembro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE: 17-DIC-2004
CLASIFICACIÓN DOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN E DOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN FRENTE O
FUEGO
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de Presidencia B.O.E: 2 de abril de 2005
Modificación el R.D. 312/2005
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febreiro, del Ministerio de Presidencia B.O.E: 12 de febreiro de 2008
REGLAMENTO DE INSTALACIONS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. REAL DECRETO
1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 14-DIC-93
Corrección de errores: 7-MAY-94
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGULAMENTO DE
INSTALACIONS
ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Enerxía B.O.E.: 28-ABR-98

7.4.31.—Proxectos
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN.
REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006.
Corrección de erros : BOE 25/01/2008
MODIFICACIÓN DEL CTE
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REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 2009
LEI DE ORDENACIÓN DA EDIFICACIÓN.
Lei 38/98 de 5-NOV-98.
B.O.E. 06-XUÑ-99.
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIRECCIÓN DE OBRAS DE
EDIFICACIÓN.
DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, do Ministerio de Vivenda. B.O.E. 24-MAR-71.
MODIFICACION DO DECRETO 462/71.–B.O.E. 7-FEB-85.
PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS DA DIRECCIÓN XERAL DE ARQUITECTURA.
ORDE de 04-XUÑ-73, 13 a 16, 18, 23, 25 e 26 de Xuño 1973, do Ministerio de Vivenda.
LEI DE CONTRATOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.
REAL DECRETO LEI 2/2000 de 16-XUÑ-00.
B.O.E. 21-XUÑ-00.
Corrección erros: 21-SEP-00.
REGULAMENTO DE CONTRATOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS. DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01.
B.O.E. 26-OCT-01.
LEI DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE
GALICIA.
LEI 9/2002 de 30-DIC-02. B.O.E. 21-XAN-03.
MODIFICACIÓN DA LEI 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN
DO MEDIO RURAL DE GALICIA. Lei 15/2004 de 29-DIC-04. D.O.G. 31-DIC-04.
3 CIRCULARES INFORMATIVAS E UNHA ORDE SOBRE A LEI DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE GALICIA.
CIRCULARES 1,2,3/2003 de 31-XUL-03.
ORDE 01-AGO-03.
D.O.G. 05-AGO-03.
CIRCULAR INFORMATIVA. LEI 9/2002.
CIRCULAR 4/2003 de 10 de Novembro.
D.O.G.: 16.12.2003.
LEI DO SOLO. CIRCULAR INFORMATIVA.
Circular informativa 4/2003 de 10 de Decembro da CPTOPV da Xunta de Galicia.
D.O.G.: 16.12.2003.
REGULAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA.
DECRETO 28/1999 de 21-XAN-99.
D.O.G. 17-FEB-99
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO, MODIFICA LA LEY
9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE
GALICIA
Lei 6/2008 de 19 de xuño D.O.G: 30 de xuño de 2008
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE
VIVIENDA Y SUELO, Consellería de presidencia. D.O.G: 05-08-2008
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
PROTECCIÓN DEL LITORAL DE GALICIA
Lei 6/2007, de 11 de maio, de Presidencia D.O.G: 16 de maio de 2007
LEY DE ORDENACIÓN DE LA MINERÍA DE GALICIA. LEI 3/2002 de 23-05-08
- D.O.G: 6 de xuño de 2008
TEXTO REFUNDIDO LEY DEL SUELO
Real Decreto Lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, del Ministerio de Vivenda B.O.E: 26 de xuño de 2008
RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO Y EDIFICACIONES PROMOVIDAS POR EL IGVS DECRETO 253/2007 13-12-2007
D.O.G. 12-11-2004
CORRECCION DE ERRORES D.O.G. 20-06-2008
APROBACIÓN INICIAL DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE GALICIA.
Orde do 15 de setembro de 2008 D.O.G 17-SEP-2008
REGULACIÓN DA SINALIZACIÓN TURÍSTICA DE GALICIA.–DECRETO 138/2008, DO 22 DE MAIO
REQUISITOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y UNIDADES DE ATENCIÓN SOCIAL PARA
PERSOAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
ORDE DO 25 DE XUÑO DE 2008
D.O.G. 17-07-2008

7.4.32.—Residuos
CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDADE, RECOLLIDA E
EVACUACIÓN DE RESIDUOS.
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REAL DECRETO 314/2006, do Ministerio da Vivenda do 17 de marzo de 2006 B.O.E.: 28 de marzo de 2006.
Corrección de erros : BOE 25/01/2008
MODIFICACIÓN DEL CTE
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivenda de 19 de outubro B.O.E: 23 de outubro de /2007
2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivenda de 17 de outubro B.O.E: 18 de outubro de 2008
3ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE
ORDEN VIV/984/2009, del Ministerio de la Vivenda de 15 de abril B.O.E: 23 de abril de 2009
RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUCTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE
GALICIA.
DECRETO 175/2005, de 09-XUÑ-2005. D.O.G.: 29-XUÑ-2005.
PRODUCCIÓN E XESTIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN E DEMOLICIÓN REAL DECRETO
105/2008 de 1 de febreiro del Ministerio de la Presidencia B.O.E: 13 de febreiro de 2008
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS E A LISTA
EUROPEA DE RESIDUOS
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febreiro, del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E: 19 de febreiro de 2002
Corrección de errores: BOE 12/03/2002
REGULA A ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDOIRO–
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de decembro, del Ministerio de Medio Ambiente
DESENVOLVE O DECRETO 174/2005, DO 9 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULA O
RÉXIME XURÍDICO DA PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS E O REXISTRO
XERAL DE PRODUTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA. Orde do 15 de xuño de 2006.
D.O.G.:26-JUN-2006.
LEI 10/2008 DE RESIDUOS DE GALICIA
ORDEN DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008
B.O.E. 294 6.12.2008

RISGOS LABORAIS.
- LEI 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.
RISGOS LABORAIS.
LEI 54/2003, de 12 de decembro da Xefatura do Estado. B.O.E.:13.12.2003.
Modifica algúns artigos da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Riscos Laborais.
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAUDE NAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 do Ministerio da Presidencia. B.O.E.: 25-OCT-97.
MODIFICA O REAL DECRETO 39/1977 POLOL QUE SE APROBA O REGULAMENTO
DOS SERVIZOS DE PREVENCION E O R.D. 1627/1997, POLO
QUE SE ESTABLECEN AS DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAR. B.O.E.: 29-MAR-2006.
PREVENCION DE RISGOS LABORAIS.
REAL DECRETO 171/2004 de 30 de xaneiro, de Prevención de Riscos Laborais
polo que se desenrola o artigo 24 da Lei 31/1995 de riscos Laborais.
B.O.E.: 31.01.2004.
REGLAMENTO DE LOS SERVIZOS DE PREVENCION
Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais BOE: 31-ENE-1997
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS EN MATERIA DE SINALIZACIÓN DE SEGURIDADE E
SAÚDE NO TRABALLO.
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.—97 do Ministerio de Traballo. B.O.E.: 23-ABR-97.
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NOS LUGARES DE
TRABALLO.
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.—97 do Ministerio de Traballo. B.O.E.: 23-ABR-77.
REGULAMENTO DA INFRAESTRUTURA PARA A CALIDADE E SEGURIDADE
INDUSTRIAL.
REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.—97 do Ministerio de Traballo. Modifica o R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95.
B.O.E.: 26-ABR-97.
PREVENCIÓN DE RISGOS LABORAIS.
REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 do Ministerio da Presidencia. B.O.E.: 1-MAR-98.
MODIFICA RD 39/1997 de 17-XAN-1997 que aproba o REGULAMENTO DOS
SERVIZOS DE PREVENCIÓN. B.O.E. 31-XAN-97.
PREVENCIÓN DE RISGOS LABORAIS.
REAL DECRETO 1488/1998, de 30-XUL-98 do Ministerio da Presidencia. B.O.E.: 17-XUL-98.
Corrección de erros 31-XUL-98.
RISGOS LABORAIS.
RESOLUCIÓN de 23-XUL-98 da Secretaría de Estado para a Administración Pública.
B.O.E.: 1-AGO-98.
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DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO NO ÁMBITO
DAS EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL.
REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 do Ministerio de Traballo. B.O.E.: 24-FEB-99.
SUBCONTRATACION NO SECTOR DA CONSTRUCCION LEY 32/2006, de 18OCT-2006 de la Xefatura del Estado BOE: 19-OCT-2006
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais
BOE: 25-AGO-2007
COMUNICA OS LUGARES DE HABILITACIÓN E DA PUBLILCIDADE A VERSIÓN
BILINGÜE DO LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007 de la Consellería de Traballo D.O.G: 14 de novembro de 2007
DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURIDADE E SALUDE APLICABLES A OS
TRABALLOS CON RESGO DE EXPOSICION O AMIANTO
Real Decreto 396/2006, de 31-MAR-2006, del Ministerio de la Presidencia BOE: 11-ABR-2006
PROTECCION DA SALUD E A SEGURIDADE NOS TRABALLADORES FRENTE AOS
RESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DA EXPOSICION A
VIBRACIONS MECANICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4-NOV del Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais
BOE: 5-NOV-2005
DISPOSICIONS MÍNIMAS DE SEGURIDADE Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POLOS TRABALLADORES DOS EQUIPOS DE TRABALLO
Real Decreto 1215/1997 de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia BOE: 7-AGO-1997
MODIF. EL RD 1215/1997, DE 18 DE JULIO, QUE ESTABLECE AS DISPOSICIONS
MÍNIMAS DE SEGURIDADE Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POLOS
TRABALLADORES DOS EQUIPOS DE TRABALLO, EN MATERIA DE TRABALLOS
TEMPORALES EN ALTURA
Real Decreto 2177/2004 de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia BOE: 13-NOV-2004
DISPOSICIONS MÍNIMAS PARA A PROTECCIÓN DA SALUD ESEGURIDADE DOS
TRABALLADORES FRENTE O RESGO ELÉCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presidencia BOE: 21-JUN-2001
PROTECCIÓN DA SALUD E SEGURIDADE DOS TRABALLADORES CONTRA OS
RESGOS RELACIONADOS COS AXENTES QUÍMICOS DURANTE O TRABALLO
Real Decreto 374/2001 de 6-ABR del Ministerio de la Presidencia
BOE: 1-MAY-2001
DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURIDADE Y SALUD RELATIVAS A UTILIZACION
POLOS TRABALLADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Real Decreto
773/1997 de 30-MAY de Ministerio de Presidencia BOE: 12-JUN-1997
PROTECCIÓN DOS TRABALLADORES CONTRA OS RESGOS RELACIONADOS
COA EXPOSICIÓN A AXENTES CANCERÍXENOS DURANTE O TRABAJO Real Decreto
665/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia BOE: 24-MAY-1997
PROTECCIÓN DOS TRABALLADORES CONTRA OS RESGOS RELACIONADOS
COA EXPOSICIÓN A AXENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO Real Decreto
664/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia BOE: 24-MAY-1997
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDADE Y SALUD RELATIVAS A
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORES O LUMBARES, PARA LOS TRABALLADORES. Real Decreto
487/1997 de 14-ABRl de Ministerio de Presidencia BOE: 13-ABR-1997
ORDENANZA XERAL DE SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO
Orde 9/3/1971 de 9-MAR del Ministerio de Traballo
BOE: 16-MAR-1971
ORDENANZA DO TRABALLO PARA AS INDUSTRIAS DA CONSTRUCCION, VIDRIO
E CERAMICA (CAP. XVI)
Orde 28/8/1970 de 28-AGO del Ministerio de Traballo BOE: 5-SEP-1970
7.4.34.—Vidriería.
ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS DE BLINDAXES TRANSPARENTES E TRANSLÚCIDOS
E A SÚA HOMOLOGACIÓN.
- ORDE de 13-MAR-86, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 8-MAE-86.
Corrección de erros: 15-AGO-86.
MODIFICACIÓN DA ORDE ANTERIOR.
ORDEN de 6-AGO-86, do Ministerio de Traballo de Industria e Enerxía. B.O.E.: 11-SEP-86.
DETERMINADAS CONDICIÓNS TÉCNICAS PARA O VIDRIO-CRISTAL.
REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, do Ministerio de Relacións coas Cortes. B.O.E. 01-MAR-88.
7.4.35.—Leso e escaiola.
IESOS E ESCAIOLAS PARA A CONSTRUCCIÓN E ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS
DOS PREFABRICADOS DE IESOS E ESCAIOLAS.
REAL DECRETO 1312/1896, de 23-ABR, do Ministerio de Industria e Enerxía. B.O.E.: 1-XUL-86.
Corrección errores: 7-OCT-86.
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CAPÍTULO 8.—NORMAS XERAIS DE USO
8.1.—CONDICIÓNS DE USO.
8.2.—DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN XERAL.
8.3.—TIPOS DE USO.
8.3.1.—Uso de Vivenda.
8.3.2.—Uso garaxe-aparcadoiro e servizos de automóbil.
8.3.3.—Uso industrial.
8.3.4.—Uso hoteleiro.
8.3.5.—Uso comercial.
8.3.6.—Uso de espectáculos.
8.3.7.—Uso de oficinas.
8.3.8.—Uso de salas de reunións.
8.3.9.—Uso relixioso.
8.3.10.—Uso socio-cultural.
8.3.11.—Uso deportivo.
8.3.12.—Uso sanitario.
8.3.13.—Residencial móbil.

8.3.15.—Uso asistencial.
8.3.16.—Uso educativo.
8.3.17.—Uso de almacén.
8.3.19.—Uso de Cámping.
8.3.18.—Usos existentes.
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CAPÍTULO 8- NORMAS XERAIS DE USO. 8.1.—CONDICIÓNS DE USO
Os Plans Parciais ou Especiais que desenrolen o presente documento, detallarán o alcance
de cada un dos usos permitidos en cada sector ou ámbito.
No Solo Urbano, a través da correspondente Ordenanza e cualificación, regúlase a
localización e características dos usos permitidos.
No Solo Rústico ou Solo de Núcleo Rural, a través da correspondente ordenanza e
cualificación, regúlanse os usos non compatibles con este tipo de solo en cada unha das súas
variedades.
8.2.—DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN XERAL
Cando nun terreo ou edificación coincidan varios dos usos que sinálanse na clasificación de
usos por canto fosen compatibles entre si, cada un dos mesmos deberá cumpri-las condicións
que lles correspondesen pola aplicación destas Normas.
As normas, que se fixan nos apartados seguintes, son de aplicación tanto ás obras de nova
planta como ás de ampliación e reforma.
A obrigatoriedade do cumprimento destas normas enténdese sen prexuízo de cantas
outras dimanen de Organismos da Administración competentes e se lles fosen de aplicación.

Considéranse prohibidos tódolos usos non comprendidos na cualificación de permitidos.
Simultaneidade de usos: Cando unha actividade comprenda varios dos Usos sinalados
nos artigos anteriores, e sempre que fosen compatibles entre si, cada un dos mesmos deberá
cumpri-las condicións que determínense na Ordenanza específica da zona.
Ámbito de aplicación: As Normas que fíxense nos apartados seguintes, son de aplicación
ás obras de nova planta, de ampliación e reforma.
Obras en edificios existentes: Soamente permítense obras de reforma e ampliación nas
fincas ou locais determinados cando están dedicados ou destínense a “Usos permitidos”, pola
Ordenanza correspondente.
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8.3.—TIPOS DE USO
8.3.1.—Uso de Vivenda
1.—Definición: Edificio ou parte dun edificio destinado a residencia familiar.
Admítese en promiscuidade coa vivenda outros usos que tradicionalmente veñen
localizándose polo escaso impacto no uso principal.
2.—Clasificación: Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª. Vivenda unifamiliar.—É a situada na parcela independente, en edificio illado
ou acaroado a outro edificio de vivenda ou de distinto uso, e con acceso exclusivo dende a
vía pública.
Categoría 2ª. Vivenda colectiva.—Edificio constituído por mais duna vivenda con accesos
comúns.
3.—Condicións:
Non se permitirán vivendas en sotos nin en semisotos.
Toda vivenda, apartamento ou estudio, ten que ser exterior.
Cumprirán as Normas de Habitabilidade, segundo o decreto 262/2007 e a Lei 8/1997 de
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

8.3.2.—Uso de garaxe-aparcadoiro e servizos do automóbil
1.—Definicións:
Denomínase “Garaxe-aparcadoiro” a todo lugar destinado á estancia de vehículos de
calquera clase. Considéranse incluídos dentro desta definición os lugares anexos de paso,
espera ou estancia de vehículos así como os depósitos para venta de coches, reparación e
mantemento.
Exclúense de ordenación os garaxes- aparcadoiros destinados a dotas edificacións
ordenadas en baixa densidade.
2.—Clasificación: Divídense nas seguintes categorías:
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Categoría 1ª. Garaxe-aparcadoiro en planta baixa, semisotos e sotos.
Categoría 2ª. Garaxe-aparcadoiro de superficie en patio de mazá e de espazos libres.
Categoría 3ª. Garaxe-aparcadoiro en edificio exclusivo.
Categoría 4º. Estacións de servizo.
Categoría 5ª. Talleres de mantemento, entretemento e limpeza de automóbiles.
3.—Condicións:
A instalación e uso de garaxes-aparcadoiros deberá suxeitarse ás prescricións do presente
Plan, e demais disposicións vixentes, en especial ó descrito na Lei 8/1997 de accesibilidade
e supresión de barreiras arquitectónicas, a normativa de habitabilidade, decreto 262/2007 e
o C.T.E.
O Concello poderá denegar súa instalación en aquelas fincas que están situadas en vías
que, polo seu tránsito ou características urbanísticas singulares así o aconsellen, salvo que
adóptense medidas correctoras oportunas mediante as condicións que cada caso requira.
Os garaxes-aparcamentos, seus establecementos anexos, e os locais do servizo do
automóbil disporán dun espazo de zaguán de 3 metros de ancho e 5 metros de fondo como
mínimo, cun piso cunha pendente máxima do 5% e condicións establecidas según o decreto
262/2007, no que non poderá desenrolarse ningunha actividade.

Os accesos ós garaxes ou aparcadoiros non autorizaranse nalgunha das seguintes
situacións:
En lugares que incidan negativamente na circulación de vehículos ou peóns, en lugares de
concentración e especialmente en paradas fixas de transporte.
Os garaxes-aparcadoiros terán un acceso de 3 metros como mínimo de ancho, sempre
cumprindo o establecido no decreto 262/2007 das NHG, segundo o respecto o punto I.B.6.1.1.
As ramplas rectas non excederán as pendentes establecidas segundo se establece nas
NHG, segundo o respecto ó punto I.B.6.2;
b.1. vías ou ramplas de circulación: (medida sobre o eixo da vía)
pendente máxima: 18% tramos rectos
pendente máxima: 14% tramos curvos
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largo libre das vías: 3 m
largo libre de vías e acceso para máis de 100 vehículos (aumentarase 0,30 m na cara
exterior dos xiros): 5m
radio de xiro mínimo: 5,50 m
altura libre mínima: 2,30 m
b.2. dimensións das vías de distribución: (medida sobre o eixo da vía)
largo libre mínimo para aparc. batería: 4,50 m
largo libre mínimo para aparc. Liña o <45º: 3,30 m
radio de xiro mínimo: 5,50 m
altura libre mínima: 2,30 m
pendente máxima: 5 %
Poderá permitirse o emprego de aparatos monta coches. Cando o acceso sexa
exclusivamente por este sistema, instalaranse un por cada 30 prazas ou fracción. A instalación
de monta-coches exime de zaguan.
e. Autorizase a mancomunidade de garaxe-aparcamento.

Enténdese por praza de aparcamento un espazo libre de calquera impedimento, mínimo de
2,40 metros por 4,70. Sinalaranse no pavimento os emprazamentos e corredores de acceso
dos vehículos, sinalización que figurará nos planos dos proxectos que preséntase ó solicita-la
concesión das licenzas de construción, instalación, funcionamento e apertura. Todo segundo
o establecido nas NHG, epígrafe I.B.6.3.
As prazas que limiten lateralmente cun muro, tabique, etc. Deberán contar con 20cm mais;
40cm mais se limitan por ámbolos dous laterais.
6.—Altura:
En garaxe-aparcamento de nova edificación exíxese unha altura libre mínima de 2,30
metros en calquera punto de vías de circulación e reparto; mentres nas prazas de garaxe
permítese una altura libre mínima en prazas de aparcamento de 2,20 m.
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Pódese admitir alturas de 2,10 m en vías de distribución e circulación nun máximo do 15%
da superficie total.
Para garaxes-aparcamentos de edificacións pre-existentes, permítense os garaxes de
altura libre 2,20 m, entendendo non quedarán por este motivo fora de ordenación.
Entenderase esta condición como admisible unicamente durante a vida útil do edificio preexistente a esta normativa.
7.—Aseos:
Os garaxes-aparcamentos de uso público de máis de 600 m2, disporán de servizos
hixiénicos.
8.—Construción:
Tódolos elementos que constitúen a estrutura da edificación destinada a garaxe ou
aparcamento haberán de ser resistentes ó fogo ou estar debidamente protexidas con material
íllante, tendo en conta a acción derivada da temperatura que poda alcanzar dita estrutura a
través de súa protección, debendo especificarse nos proxectos correspondentes a natureza,
espesores y características dos materiais protectores.
O recinto do garaxe-aparcamento deberá estar illado do resto da edificación ou fincas
colindantes por muros e forxados, resistentes ó fogo, e con illamento acústico de acordo cá

Nos espazos libres que destínense a aparcamentos de superficie, non autorizaranse máis
obras ou instalacións cas de pavimentación e quitasoles. Procurásese que este uso sexa
compatible có arborado.
Soamente permitirase nestes garaxes-aparcamentos a estancia de vehículos e o lavado e
engraxe, coa exclusión de calquera outra actividade.
9.—Ventilación:
A ventilación, natural ou forzada, estará proxectada con suficiente amplitude para impedila acumulación de vapores ou gases nocivos. Farase por patios ou chemineas para súa
ventilación exclusiva, construídos con elementos resistentes ó fogo, que excederán un metro
da altura máxima permitida polas Ordenanzas. Estes patios ou chemineas quedarán libres en
toda súa altura sen resaltos nin remitidas.
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10.—En calquera caso axustarase ó preceptuado pola normativa vixente.
11.—Os accesos a garaxe-aparcamento a través de vías públicas deberán cumprir,
ademais, as seguintes condicións particulares:
Non se autorizarán:
En lugares que incidan negativamente a circulación de vehículos ou peóns.
En paradas fixas de transporte.
12.—Condicións particulares das Estacións de Servizo:
Ademais das disposicións legais vixentes que lle foras de aplicación, cumprirán o seguinte:
Disporán de aparcadoiros en número suficiente para non entorpecer o tránsito, cun mínimo
de dou prazas por surtidor.
Os talleres do automóbil anexos non poderán ter una superficie de mais de 100 m² e
disporán duna praza de aparcamento por cada 25 m² de taller. Si se estableceran servizos de
lavado e engraxe, deberán instalarse cás condicións destas normas.
13.—Condicións particulares dos talleres de automóbiles.
Ademais das condicións establecidas nos apartados anteriores, nas condicións de usos
industrial e das disposicións legais vixentes que lle foran de aplicación, cumprirán o seguinte:

Nos locais de servizo de lavado e engraxe que formen parte de edificios de vivendas, a
potencia instalada non excederá de 25 cv. Nos restantes non excederá dos 60 cv, e en edificios
exclusivos para uso do automóbil non existirá limitación. Disporán duna praza de aparcadoiro
por cada 3 cv de potencia instalada, cun mínimo duna praza por cada 100 m² de local.
8.3.3.—Uso Industrial
1.—Definición.
Defínese como uso industrial o correspondente ós establecementos dedicados ó conxunto
de operacións que execútense para a obtención e transformación de primeiras materias, así
como súa preparación para posteriores transformacións, incluso o envasado, almacenaxe,
reparación, transporte e distribución. Inclúense, neste uso as actividades artesanais.
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2.—Clasificación.
Os establecementos industriais de acordo co seu impacto urbanístico clasifícanse nas
seguintes categorías:
CATEGORÍA 1ª.—Actividades compatibles có uso de vivenda: talleres familiares ou artesanais
Corresponde ós tipos de instalacións que non ocasionando molestias ou prexuízo,
desenvolveranse normalmente nas edificacións utilizadas como vivenda. Poden ser
autorizadas en sotos, plantas baixas e plantas de vivenda, sempre que se garanta a non
existencia de ruídos ou molestias para o vecindario.
CATEGORÍA 2ª.—Corresponden ás actividades industriais e/o artesanais compatibles có uso
residencial: pequena industria
Este tipo de instalacións necesita empregados e edificio con características propias.
A compatibilidade deberá xustificar a non existencia de: ruídos, desprendemento de gases,
produción de po, acumulación de tráfico, etc.
CATEGORÍA 3ª.—Corresponde a actividades industriais localizables en polígonos específicos:
industria media
Corresponde á tipoloxía de instalacións que por súas características de dimensións e
efectos producidos, precisan unha localización especial, coio principal uso sexa o industrial,
como polígonos industriais, pero que non resultan incompatibles con outros usos.

CATEGORÍA 4ª.—Actividades industriais non compatibles con outros usos
Corresponde ás industrias que por seus efectos secundarios, precisan dunha localización
exclusiva, en polígonos delimitados ó efecto.
3.—Os establecementos industriais, en atención ós produtos que neles obtéñanse,
manipulen ou almacenen clasifícanse nos seguintes grupos:
Grupo 1ª: Industrias da construción: talleres de pintura e decoración; escultura, cantería
e pulimentación de pedras artificiais; vidrería e, en xeral, os dedicados á preparación de
materiais pétreos, naturais ou artificiais, cerámicos, vidros, áridos e aglomerados, etc.
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Grupo 2ª: Industrias electromecánicas: talleres de ferraxería, fontanería, hoxalatería,
broncistas, praterías, fabricación de camas e mobles metálicos, xoguetería, óptica e mecánica
de precisión, reparacións electromecánicas, con exclusión dos destinados unicamente a
reparación de automóbiles ou anexos ás instalacións de transportes urbanos; fabricación de
instrumentos de música, etc.
Grupo 3ª: Industrias de madeira: talleres de carpintería, tapicería, decorado e acabado de
mobles cuxa materia principal sexa a madeira; xoguetería non mecánica; instrumentos de
música con caixa de madeira; fabricación e preparación de embalaxes e de pata de madeira,
produtos sintéticos, cuncha, celuloide, pasta de papel e cartón, etc.
Grupo 4ª: Industrias químicas: talleres e laboratorios de preparación de produtos químicos
en xeral; tratamentos químicos de produtos de calquera clase, incluso de peles e seu curtido;
produtos e especialidades farmacéuticas, produtos de perfumería e limpeza e fabricación de
vidros, esmaltes, pinturas, lacas e vernices, etc.

Grupo 6ª: Industrias da alimentación: tahonas, fornos de confeitería, repostería, galletas,
etc.; preparación, refino e cortado de azucre; torrefacción de grans, café, cebada, chicoria,
cacao e moído e envase destes produtos; freidurías de produtos vexetais e animais e vaquerías
e cabrerías; preparación e envase de leite e produtos lácteos; cría, engorde e matanza de
animais de curral e gando; preparación de conservas a base de carne e peixe; produtos
alimenticios a base de residuos de matadoiro; preparación e envase de bebidas, fábricas de
xeos, xeladerías e instalacións frigoríficas de conservación; fábricas de cervexa e fariñas, etc.
Grupo 7ª: Industrias gráficas e de elaboración de papel e cartón: talleres de imprenta,
litografía, encadernación e artes gráficas en xeral; de cortado, dobrado, engomado de obxectos
de papel e cartón con impresión e sen ela de gravado e fabricación de rótulos esmaltados;
talleres e laboratorios de fotografía e artes fotomecánicas e de revelado, copiado, montaxe,
dobraxe e sonorización de películas, etc.
Grupo 8ª: Instalación dos servizos de distribución de enerxía eléctrica, auga e limpeza:
estacións de xeración, transporte, transformación e distribución de enerxía eléctrica, instalacións
de elevación, condución, distribución e depuración de augas; limpeza, desinfección, destrución
ou aproveitamento de produtos residuais urbanos, etc.
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Grupo 5ª: Industrias téxtiles e do vestido: talleres de confección e adorno de roupas de
tódalas clases: sombreirería, zapatería e guantería; guarnicionería; reparación, acabado,
tente e limpeza de roupas; confección de adornos, xoiería e bixutería e talleres de hilado,
tecidos, encaixes, incluso tente apresto e acabado dos mesmos, etc.

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

4.—Localización das actividades
As diferentes categorías e grupos de establecementos industriais localizaranse baixo as
seguintes condicións:
Categoría 1ª: Poderanse situar na planta baixa e primeira de edificios residenciais. Poden
pertencer a esta categoría os seguintes grupos e nas condicións que se sinalan:
Do grupo 1º.
Tódolos almacéns e depósitos ó por menor que non ocupen unha superficie superior ós
250 m2. Cando almacénense sustancias inflamables e combustibles, deberán estar situadas
na planta baixa e axustase ás seguintes limitacións:
As sustancias inflamables contidas en envases correntes, deberán limita-la capacidade do
depósito a 300 litros para os líquidos e de 500 Quilos para os sólidos.
Exceptúanse, por seu particular perigo o sulfuro de carbono, éter, colodón e disolucións de
celuloide que en cada caso requiran unha licenza especial, que non poderá concederse en
ningún caso para capacidades superiores ós 300 litros.
Si están contidos en depósitos subterráneos, co arranxo ás normas de seu Regulamento
especial, poderá alcanza-la capacidade de 2.500 litros.

Os aceites lubrificantes, pesados, mazcuts, etc, e en xeral, os líquidos inflamables de punto
de inflamación superior ós 35º, permitiranse hasta 1.000 litros en envases correntes e hasta
3.000 litros en tanques metálicos ou depósitos subterráneos convenientemente dispostos e os
depósitos na vía pública na forma e capacidades antes indicadas.
Os combustibles sólidos (carbón, leña, madeira, etc.) soamente poderán almacenarse en
cantidades inferiores ás dez toneladas en peso u oito metros cúbicos en volume.
En particular os depósitos de hulal non poderanse establecer en capas ou montóns de
profundidade superior ós 2,50 metros.
Queda prohibido, en absoluto, o almacenamento de trapos, roupas, etc., en montóns que
non sufriron lavado e desinfección previa e, neste caso, o amontoamento limitarase pola
mesma cifra dos combustibles sólidos.
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Na vía pública e en depósitos subterráneos, cun espesor sobre os mesmos dun metro,
poderá alcanza-la capacidade de 10.000 litros a unha distancia de 6 metros de liña de fachada
e de 5.000 litros a 3 metros.
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En especial prohíbense o almacenamento de algodóns engraxados fóra de recipientes
metálicos pechados.
Tódalas sustancias que podan producir olores, vapores nocivos ou molestos, deberán
depositarse en recipientes herméticos.
Talleres de vidros, hoxalateiros, fontaneiros e elaboración, cortado e
decorado do vidro, cunha superficie máxima de 250 m2, e situados na planta baixa cando
posúan potencia mecánica.
Os talleres de pintura, decoración e pequenos almacéns a seu
servizo, cunha superficie máxima de 250 m2, e situados en planta baixa cando posúan
potencia mecánica.
Do grupo 2º.
Os talleres de carpintería, ferraxería, construción e reparación electromecánica e, en xeral,
tódolos electrometalúrgicos con superficie non superior a 250 m2 e encóntrense instalados en
planta baixa, no caso de posuír potencia mecánica.
Nas instalacións de cargas de acumuladores permitirase hasta 20 KWA instalados e, polo
contrario, as instalacións de afiado redúcense a 10 KWA.

Os talleres de carpintería, ebanistería e, en xeral, tódolos que traballa na madeira e materiais
análogos, sempre que non utilicen potencia mecánica e a superficie non exceda de 250 m2.
Do grupo 4º.
Os laboratorios de produtos químicos farmacéuticos e de perfumería, sempre que non
produzan gases nocivos ou prexudiciais, establecidos na planta baixa.
Do grupo 5º.
As industrias da confección vestido, adorno, comprendidos os de reparación, limpeza e
acabado e pequenos almacéns a seu servizo, cás seguintes restricións:
Non poderá instalarse maquinaria que requira potencia mecánica máis que en planta baixa.
Os depósitos de materias combustibles e inflamables someteranse ás prescricións
indicadas anteriormente.
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En especial prohíbese o almacenamento en montón de tecidos impregnados de aceites
secantes.
Do grupo 6º.
As industrias de preparación de produtos alimenticios cás seguintes restricións:
Non ter cuadras nin cortes, nin estancias para ningunha clase de gandos.
Non poderá instalarse maquinaria que requira potencia mecánica máis que en planta baixa.
As soleira dos fornos non excederá de 20 m2 y o números deles de dous, si están instalados
en planta baixa; a instalación non excederá a dun forno doméstico, en caso contrario.
Non desprenderá fumes nin gases molestos ó exterior do establecemento, debendo dispor
de instalacións adecuadas para capta-los.
As chemineas deberán exceder en 2 metros as edificacións colindantes.
Os almacéns e establecementos de preparación e venta de bebidas, sempre que nos
depósitos de sustancias combustibles ou inflamables, sométanse ás restricións do apartado
primeiro e co volume total almacenado non exceda de 20.000 litros.
10. As instalacións frigoríficas anexas ós dous apartados anteriores.

11. Os talleres de artes gráficas, incluso encadernacións e elaboración de papel e cartón
con superficie que non exceda de 250 m².
Do grupo 8º.
12. As instalacións dos servizos de distribución de enerxía, auga e gas co arranxo ó Plan
de Ordenación dos mesmos e seus Regulamentos especiais.
Na categoría 1º nos seus distintos grupos, a potencia mecánica instalada non poderase
exceder de 6 C.V.
Categoría 2ª: Situaranse en edificios exclusivos e independentes separados de edificios de
vivendas cun muro continuo de non menos de 30 cm. de espesor, sen vivendas nas plantas
superiores, en patios de mazá con tolerancia para a edificación nunha planta, en polígonos
industriais. Poden pertence-la esta categoría os seguintes grupos e nas condicións que se
sinalan:
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Do grupo 7º.
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Do grupo 1º.
As fábricas de produtos hidráulicos, pedra artificial, mosaicos e
similares cunha superficie máxima de 600 m2.
Os talleres de aserrío e labra de pedra, mármores, etc., cunha
superficie máxima de 600 m2.
Os talleres de decorado, pintura, etc., con superficie máxima de 600 m2.
Almacéns de materiais de construción, con 600 m2 en superficie máxima.
Do grupo 2º.
Os almacéns de produtos metalúrxicos clasificados.
Os talleres electromecánicos con excepción de forxas mecánicas.
Do grupo 3º.
Os talleres de carpintería, tapicería, decorado e acabado de mobles coia materia prima
sexa a madeira, fabricación e preparación de embalaxes.
Do grupo 4º.

Que non ocupen unha superficie superior a 600 m2.
Que non desprendan ningunha clase de ácidos ou pos nocivos ou prexudiciais.
Non verter augas residuais nocivas para a depuración biolóxica das mesmas ou para a
conservación dos condutos do rede de sumidoiros.
As fábricas de cores de pinturas cás limitacións anteriores e as establecidas para sustancias
inflamables e combustibles.
Os laboratorios biolóxicos cás mesmas limitacións, sempre que non posúan estancias de
gando para un número de cabezas superiores a 7.
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Os laboratorios de produtos químicos, pequenas fábricas de xabón, lixivias e perfumes cás
seguintes limitacións:

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

As manufacturas de caucho, coiro, etc., e materiais similares cás mesmas limitacións
anteriores sempre que o volume máximo de sustancias inflamables que almacénese, non
excedan de 200 Quilos e os almacéns de sustancias combustibles non superen as cifras
indicadas.
Do grupo 5º.
12. Os talleres de tinturería, lavado e limpeza que emprega potencia mecánica e líquidos
inflamables para seu traballo, cás limitacións de apartado b) do grupo 4º, e coia superficie
ocupada non exceda de 600 m2.
As manufacturas téxtiles con superficie máxima de 600 m².
Os lavadoiros públicos.
Do grupo 6º.
A preparación dos produtos alimenticios para o home e para o gando sen matanza nin
utilización de produtos residuais do matadoiro, sempre ca superficie ocupada non exceda de
600 m².
Almacéns e preparación de bebidas licores, etc., fábricas de gasosas e xeo cunha superficie
non superior a 600 m².
Do grupo 7º.

As manufacturas de papel e cartón con superficie máxima de 600 m².
Do grupo 8º.
Parques de limpeza.
Tódalas instalacións de distribución dos servizos de gas, auga e electricidade, coia
asentamento en mazás industriais sexa compatible có servizo que prestan.
ALMACÉNS
21. Tódalas clases de almacéns limitados a 900 m2 , cás restricións establecidas nas de 1ª
categoría, para sustancias combustibles ou inflamables.
Estas restricións poderán atenuarse cando as condicións técnicas en que establecesen
unha seguridade contra accidentes tecnicamente suficientes.
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Tódolos talleres de artes gráficas con superficie máxima de 600 m².
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Os núcleos industriais que agrupan industrias dunha mesma característica, someteranse a
illamentos especiais e a ordenanzas adecuadas ó tipo de industria e á asentamento proxectada.
Na categoría 2ª, nos seus distintos grupos a potencia mecánica instalada non poderá
exceder de 30 C.V.
Categoría 3ª: Situaranse en polígonos industriais. Poden pertencer a esta categoría, as
instalacións comprendidas nos seguintes grupos e nas condicións que se sinalan:
Do grupo 1º.
Os almacéns de mármores e pedra naturais, con taller de aserrío machucado ou clasificación.
Do grupo 2º.
Os almacéns de produtos metalúrxicos, con cizallas e aparatos para ruptura de chatarra.
Do grupo 3º.
Os almacéns de madeira e materiais similares, con talleres de aserrío en locais diferentes
dos almacéns.
Do grupo 4º.

Os almacéns de tódalas clases de produtos con instalacións de clasificación, lavado,
refinado ou repartición.
Do grupo 5º.
Os almacéns de gran con lavado, desecación, molturación e clasificación.
As centrais de preparación e distribución de leite e produtos derivados.
As cámaras e instalacións de desecación e conservación de produtos alimenticios.
Do grupo 6º.
As estancias para gando transhumante. Inclúense nesta categoría tódalas industrias e
almacéns non incluídos nas anteriores, por excede-los límites establecidos para elas, aquelas
que non é indispensable situar dentro do núcleo urbano; e aquelas outras que por súa
insalubridade, perigo ou incomodidade, son incompatibles cás zonas de vivendas.
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Os almacéns de carbonos e combustibles e instalacións de lavado, clasificación e
aglomeración.
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4.—Categoría 4º: Situaranse nas zonas industriais especiais. Pertencen a esta categoría as
actividades industriais que por súas características de funcionamento, súa gran ocupación de
solo ou polas dimensións de súas instalacións, non se poden encadrar nos grados anteriores.
Ampliación de instalacións existentes.
As instalacións industriais das categorías 1ª e 2ª existentes á aprobación do presente
documento, que fosen ampliadas, poderán chegar con esa ampliación a supera-lo un 20%
as limitacións de tamaño anteriormente establecidos, sempre que cumpran as seguintes
condicións:
Estar nunha localización que a norma considere propia para o uso industrial na categoría
correspondente.
No supera-las limitacións establecidas no momento da solicitude de ampliación.
Para os da categoría 1ª, non ter actividade ó servizo do inmoble na que localícese, así
como que a ampliación prodúzase en locais contiguos ós que previamente ocupe.
Si con elo non houbese prexuízo para os usos colidante, poderá ampliarse dentro da
categoría 2ª, sobre parcelas contiguas, sempre que estas sexan aptas para o uso industrial
no presente documento.
A ampliación de actividades industriais das categorías 3ª e 4ª, non ten limitación podéndose

Molestia, nocividade, insalubridade e perigo.
1.—A definición de molesto, nocivo, insalubre e perigoso e a determinación do seus efectos,
contense no Decreto 2414/1961 de 30 de novembro, sobre actividades molestas, nocivas,
insalubres e perigosas, e disposicións concordantes.
2.—Os grados de actividades industriais non rexen para as instalacións ó servizo de
vivendas como ascensores, montacargas, portas automáticas, instalacións de calefacción,
acondicionamento e climatización xeradores de electricidade, etc., que veñan reguladas polas
disposicións especiais do Ministerio de Industria.
Condicións de funcionamento das actividades industriais.
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estender a outras parcelas ou solo dentro dos polígonos ou zonas industriais. En ningún
caso poderá sobrepasa-los límites establecidos por súas Normas en canto á ocupación de
parcelas, recuamentos, alturas e edificabilidades máximas establecidas.
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Como norma xeral non poderá utilizarse u ocuparse ningún solo ou edificio para usos
industriais que produzan algún dos seguintes efectos: ruído, vibración, olores, po, fume,
sucidade u outra forma de contaminación, perturbacións de carácter eléctrico ou de outro
tipo, perigos especiais de fogo, perigo de explosión ou en xeral calquera tipo de molestia,
nocividade, insalubridade ou perigo en grado tal que afecte negativamente ó medio ambiente,
ós demais sectores urbanos situados nos seus lindes ou impida a localización dun calquera
dos demais usos permitidos por estas Normas.
Os lugares de observación no que determinaranse as condicións de funcionamento de
cada actividade serán os seguintes:
No punto ou puntos nos que ditos efectos sexan máis aparentes nos casos de fumes, po,
residuos ou calquera outra forma de contaminación e perturbacións eléctricas ou radioactivas.
No punto ou puntos en onde se poden orixinar, no caso de perigo especial de incendio e de
perigo de explosión.
Nos límites exteriores da liña solar ou parcela ou do muro medianeiro pertencentes ós veciños
inmediatos, nos casos no que orixínense molestias por ruídos, vibracións, deslucimentos,
olores ou similares.
Os establecementos deberán evitar ou limita-los efectos que relaciónanse, por debaixo
dos límites máximos de funcionamento que, para cada tipo de efectos, establécense a
continuación:

Tódalas actividades que, no seu proceso de produción ou almacenaxe, inclúen “inflamables”
e “materias explosivas”, instalaranse cós sistemas de seguridade adecuados, que eviten a
posibilidade de fogo e explosión así como cós sistemas adecuados, tanto en equipo como en
utillaxe, necesarios para combate-las en casos fortuítos. Baixo ningún concepto poderanse
queimar materiais ou desperdicios ó aire libre.
A instalación dos diferentes elementos deberá cumprir ademais as disposicións pertinentes
que ditasen polos diferentes organismos estatais ou locais, na esfera das súas respectivas
competencias.
En ningún caso autorízase o almacenaxe ó por maior de produtos inflamables ou
explosivos, en locais que formen parte o sexan contiguos a edificios destinados a vivenda.
Estas actividades por conseguinte se clasificarán sempre en categoría 3ª y 4ª.
Radioactividade y perturbacións eléctricas.
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Fogo e explosión.
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No permitirase ningunha actividade que emita perigosas radiacións ou perturbacións
eléctricas que afecten ó funcionamento de calquera equipo ou maquinaria, diferentes dos que
orixinen dita perturbación.
Ruídos.
Estarase ó establecido pola ordenanza municipal.
Vibración.
Estarase ó establecido pola ordenanza municipal.
Deslumbramentos.
Desde os puntos de medida especificados non poderá ser visible ningún deslumbramiento
directo ou reflectido, debido a fontes luminosas de gran intensidade, ou a procesos de
incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura u outros.
Fumes.

Por conseguinte, as actividades cualificadas como “insalubres”, en atención á produción de
fumes, po, nebras, vapores ou gases desta natureza, deberán estar dotadas das adecuadas e
eficaces instalacións de precipitación de po ou de depuración dos vapores ou gases (en seco,
en húmido ou por procedemento eléctrico).
Así mesmo, no interior das explotacións non poderán excederse os niveis máximos
tolerados de concentración de gases, vapores, fumes, po e brétemas no aire, que defínense
no Anexo do Regulamento aprobado. En ningún caso, os fumes nin gases evacuados ó
exterior poderán conter máis de 1,50 gramos de po por metro cúbico medido a 0º e a 760 mm.
de presión de mercurio e, sexa cal fose a importancia da instalación a cantidade total de po
emitido non poderá exceder a de 40 Kg/hora.
Olores.
Non se permitirá ningunha emisión de gases nin a manipulación de materias que produzan
malos olores en cantidades tales que podan ser facilmente detectables, sen instrumentos, no
linde da parcela desde a que se emiten ditos olores.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

A partir da cheminea u outro conduto de evacuación non permitirase ningunha emisión
de fume gris, visible, de sombra igual ou máis escura a intensidade 2 da escala de MicroRinglemann, excepto para o fume gris visible a intensidade de sombra igual a 3 de dita escala
emitido soamente durante 4 minutos en todo período de 30 minutos.
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Outras formas de contaminación.
Non permitirase ningún tipo de emisións de cinzas, pos, fumes, vapores, gases nin de
outras formas de contaminación do aire, da auga ou do solo, que podan causar dano á saúde
das persoas, dos animais ou das plantas e ás propiedades, ou que causen sucidade.
Aquelas actividades industriais que excedan os anteriores límites serán consideradas
como de carácter especial ou de categoría 4ª e solo poderán localizarse nas zonas previstas
ó efecto ou en parcelas reservadas de polígonos industriais mediante autorización expresa
do Concello. En calquera caso, será necesario reduci-lo máximo os niveis de funcionamento
que resulten extralimitados, en particular aqueles coios efectos excedan os propios límites
da zona industrial aínda que esta sexa de carácter especial (calquera tipo de contaminación:
fumes, olores, etc.).
Augas residuais.
A utilización de augas de ríos ou arroios verán acompañada da obrigación de restituí-la
mesma en óptimas condicións de utilización, aínda si para elo fora necesario un proceso de
depuración das mesmas.
Os materiais en suspensión contidos nas augas residuais non excederán, en peso, a
cantidade de 30 miligramos por litro.
A D.B.O. (demanda bioquímica de osíxeno) en miligramos por litro, será inferior a 40
miligramos de osíxeno disoluto absorbido en 5 días a 18º C de temperatura.

afluente non conterá sustancias capaces de provoca-la morte á fauna fluvial augas abaixo
do punto de vertido.
efluente que verta nas redes do servizo público, deberá ser desprovisto de tódolos produtos
susceptibles de prexudica-las conducións, así como de materias flotantes, sedimentables ou
precipitables que, ó mesturarse con outros afluentes podan atentar, directa ou indirectamente,
contra o bo funcionamento das redes de rede de sumidoiros.
pH do afluente deberá estar comprendido entre 5,5 e 8,5. Excepcionalmente, en caso de
que a neutralización se fíxese con cal, o pH poderá alcanzar o valor de 9,5.
efluente non terá, en ningún caso, unha temperatura superior ós 30ºC quedando obrigadas
as industrias a realiza-los procesos de refrixeración necesarios para non exceder dito límite.
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O nitróxeno expresado en N e NH4, non será superior a 10 e 15 miligramos respectivamente.
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Quedan prohibidos os vertidos de compostos ciclitos hidroxilados e seus derivados
halóxenos.
Queda prohibido o vertido de sustancias que favorezan os olores, sabores e coloracións da
auga nos canles de vertido, cando poda ser utilizada na alimentación animal.
8.3.4.—Uso Hoteleiro
1.—Definición:
É o uso correspondente a aqueles edificios, destinados ó público, para aloxamento temporal
e outros servizos complementarios derivados daquel.
Considéranse incluídos neste uso, ademais:
As residencias de estudantes.
E todos aqueles edificios coia organización interna sexa semellante ós dos establecementos
hoteleiros.
Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Cunha superficie maior de 600 m2 totais, ou cunha capacidade maior de 30
prazas.

2.—Condicións:
Ademais das condicións, usos e volumes e ordenanzas da zona, axustaranse na normativa
vixente na materia, así como as condicións hixiénicas e sanitarias para o uso de vivenda, nos
demais aspectos, regularanse polos Regulamentos específicos e cumprirán a recente Lei
8/1997 de Accesibilidade e Supresión de barreiras arquitectónicas.
3.—Aparcamento:
Por cada 100 m² construídos para este uso e, en todo caso, por cada dous prazas hoteleiras,
disporase unha praza de aparcamento de autobús, cando o número de habitacións supere os
100. Están dispensados de esta condición ós de categoría 2º que polas dimensións da parcela
non poidan albergar tal dotación en plantas soterradas.
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4.—Aproveitamento baixo cuberta:
Autorizarase o aproveitamento baixo cuberta para habitacións vivideiras, segundo o criterio
regulado nas ordenanzas xerais.
8.3.5.—Uso Comercial
1.—Definición:
É o uso que corresponde a locais de servizo ó público, destinados á compra-venta ó por
menor ou permuta de mercancías, comprendidas nas seguintes agrupacións relacionadas de
acordo coa Clasificación Nacional de Actividades Económicas:
Alimentación.
Vestido, calzado e tocado.
Mobiliario, artigos viaxe e guarnicionería.
Droguería, perfumería, limpeza, produtos químicos e farmacéuticos e combustibles.
Maquinaria, produtos metálicos, de construción e material de saneamento.
Papel e artes gráficas, material de oficinas, loterías. Aparatos e instrumentos sanitarios,
científicos, música. Varios (de regalo, efectos navais, etc.).

2.—Clasificacións: Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª. Edificio con máis do 60% da superficie total edificada, destinada a usos
comerciais e o resto a outros usos, excepto o de vivenda.
Categoría 2ª. Locais comerciais en primeiro soto, semisoto, planta baixa primeira.
Categoría 3ª. Locais comerciais en pasaxes ou galerías.
3.—Condicións dos locais:
Tódolos locais de uso comercial, deberán observa-las seguintes condicións de carácter
xeral e, en cada caso, as de carácter específico que lles corresponda que, a continuación das
xerais, se establecen por categorías. Ademais cumprirán a Lei 8/1997, de 20 de agosto, de
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
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Tamén considerase uso comercial á actividade mixta con industria cualificada como non
perigosa, incómoda ou insalubre, na que predomine a parte comercial.
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Son condicións de carácter xeral:
1ª. A zona destinada ó público no local, terá unha superficie mínima de 8 m2 e non poderá
servir de paso nin ter comunicación directa con ningunha vivenda.
2ª. No caso de que no edificio exista uso de vivendas, poderán dispoñer estas de accesos,
escaleiras e ascensores compartidos si os locais se destinan a usos que tradicionalmente
posicionarase en promiscuidade coas mesmas como perruquerías, salóns de beleza..etc.
3ª. Os locais comerciais e seus almacéns non poderán comunicarse cas vivendas, caixa de
escaleira nin portal si non é a través dunha habitación ou paso intermedio, co portas de saída
inalterables ó fogo.
4ª. A altura dos locais comerciais será a que especificase nas Normas de cada zona, a
excepción do semisoto, e do soto que deberán ter unha altura libre mínima de 2,70 metros y
de 3 metros respectivamente.

Altura mínima

Altura mín en 30 % de superficie

S < 50 m²

Superficie construída total

2,40 m

2.35 m

50 m² < S < 150 m²

2,50 m

2.35 m

150 m² < S < 300 m²

2,80 m

2.50 m

300 m² < S

3,20 m

2.80 m

5ª. A escaleira de servizo ó público, nos locais comerciais, terá un ancho mínimo dun
metro, a excepción dos de 2ª categoría, coio ancho non poderá ser inferior a 1,30 metros.
6ª. Os locais comerciais disporán dos seguintes servizos sanitarios:
hasta 250 m2, un retrete e un lavabo; a partir dos 250 m2 instalaranse con absoluta
independencia para señoras y para cabaleiros. En calquera caso estes servizos non poderán
comunicar directamente co resto dos locais e, por conseguinte, deberá instalarse cun vestíbulo
ou zona de illamento.
7ª. Nos locais comerciais que forman un conxunto, como ocorre, nos Mercados de Abastos,
Galerías de Alimentación e Pasaxes Comerciais, poderán agruparse os servizos sanitarios
correspondentes a cada local. O número de servizos virá determinado pola aplicación da
condición anterior sobre a suma de superficie de locais, incluíndo os espazos comúns de uso
público.
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Excepcionalmente, en locais situados en edificios antigos poderanse autoriza-las seguintes
alturas interiores:
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8ª. A luz e ventilación dos locais comerciais poderá ser natural ou artificial. No primeiro
caso, os ocos de luz e ventilación deberán ter unha superficie total non inferior a un octavo
da que teña a planta do local. Exceptúanse os locais exclusivamente destinados a almacéns,
trasteiros e corredores.
No segundo caso, esixirase a presentación dos proxectos detallados das instalacións de
iluminación e acondicionamento de aire, que deberán ser aprobadas polo Concello, quedando
estas instalacións sometidas a revisión antes da apertura do local e calquera momento.
No suposto de que non fosen satisfactorias ou non funcionaran correctamente, en tanto non
adopten as medidas correctoras oportunas, o Concello poderá pechar total ou parcialmente
o local.
9ª. Disporán das saídas de emerxencia, accesos especiais para extinción, aparatos,
instalacións e útiles que, en cada caso e de acordo ca natureza e características da actividade,
estime necesario o Concello.
10ª.As estruturas da edificación serán resistentes ó fogo e os materiais deberán ser
incombustibles e de características tales que non permitan chegar ó exterior ruídos ou
vibracións, coios niveis determínense na Ordenanza Municipal sobre a materia.

12ª.Na categoría 1ª en tódolos casos e, nas 2ª e 3ª, cando a superficie total dos locais,
incluídas súas dependencias, superen os 1.000 m2, disporán no interior da parcela de
espazos expresamente habilitados para operacións de carga e descarga dos vehículos de
abastecemento e reparto.
Son condicións de carácter específico:
1ª. Os da 1ª categoría, para Mercados de Abastos, serán obxecto de construción ou
concesión por parte do Concello de acordo co seu propio Regulamento e, en calquera caso,
constituirán edificios exentos e exclusivos, nos que poderase admiti-lo uso de establecementos
públicos de automóbiles.
2ª. Os da 2ª categoría, que establécense en primeiro soto, non poderán ser independentes
do local inmediatamente superior ó que uniranse mediante escaleiras e outros ocos. Ós
efectos desta condición, denominarase zona de contacto a superficie da planta superior coia
proxección vertical coincida ca superficie da planta inferior. Polo menos, un 15% da zona de
contacto, deberá dispoñerse como abertura entre ambas plantas. Este 15% poderá obterse
pola suma de toda clase de ocos e escaleiras.
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11ª.Esixiranse as instalacións necesarias para garantir, a veciñanza e viandantes, a
supresión de molestias, olores, fumes, vibracións, etc.
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A superficie de ó menos unha das aberturas non poderá ser inferior a 15 m2, sempre que
esta dimensión non exceda do 15% obrigatorio.
Nos locais que dispoñan de luz e ventilación artificial, de acordo cas prescricións que
determínense na condición 8ª do número 2, non son obrigatorias as aperturas de contacto.
3ª. Os da 2ª categoría que establézanse en planta 1ª ou semisoto, e non formen parte dun
establecemento en planta baixa, haberán de ter acceso directo desde a calle cunha entrada
de altura libre: mínima de 1,90 metros e unha meseta de 1,00 metros de fondo, como mínimo,
ó nivel do batente.
4ª. Os locais comerciais da categoría 3ª, en paisaxes, solo poden establecerse en planta
baixa. O pasaxe terá acceso para o público por ambos extremos, e un ancho superior ó 7%
da súa lonxitude. En todo caso, o ancho mínimo será de 3 metros.
Dada súa peculiar natureza, os locais comerciais do ramo da alimentación, poderán ser
obxecto dunha regulamentación municipal específica, que en calquera caso observará como
mínimo as prescricións contidas no presente Plan.
8.3.6.—Uso de Espectáculos
1.—Definición: Corresponde este uso ós locais destinados ó público con fines de cultura e
recreo.
Clasificación: Distínguense as seguintes categorías:

Categoría 2ª. Espectáculos de 501 a 1.500 espectadores.
Categoría 3ª. Espectáculos de 251 a 500 espectadores.
Categoría 4ª. Espectáculos de hasta 250 espectadores.
Categoría 5ª. Parques de atraccións, teatros e cinematógrafos ó aire libre, verbenas,
parques zoolóxicos e pavillóns de exposición.
3.—Condicións: Cumprirán as condicións que fixen as disposicións vixentes e moi
concretamente a Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
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Categoría 1ª. Espectáculos de máis de 1.500 espectadores.
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8.3.7.—Uso de Oficinas
1.—Definición: Inclúense neste uso os edificios nos que predominan as actividades
administrativas ou burocráticas de carácter público ou privado; os de Banca e Bolsa; os
que, con carácter análogo, pertencen a empresas privadas; e os que destínanse a aloxar
despachos profesionais de calquera clase.
2.—Clasificación: Considéranse as seguintes categorías:
Categoría 1ª. Edificios exclusivos.
Categoría 2ª. Locais de oficinas en semisotos, planta baixa ou primeira.
Categoría 3ª. Oficinas profesionais anexas á vivenda do titular.
3.—Dimensións e condicións dos locais:
Nos locais de oficinas que establézanse en semisotos e teñan entrada pola vía pública,
salvarase o desnivel mediante unha escaleira que deixe unha meseta de 1 metro de fondo
como mínimo, ó nivel de batente. Esta escaleira terán un ancho superior a un metro. A altura
libre da entrada terán unha dimensión mínima de 1,90 a 2,00 metros e a do local non será
inferior a 2,70 metros.

Nos restante pisos, a altura dos locais de oficina será a que se fixe na Ordenanza específica
de cada zona.
Os locais de oficinas terán os seguintes servizos:
Hasta 250 m2 un retrete e un lavabo.
A partires dos 250 m2 instalaranse con enteira independencia para señoras e cabaleiros.
Estes servizos non poderán comunicarse directamente co resto dos locais, dispoñéndose cun
vestíbulo de illamento.
A luz e ventilación dos locais e oficinas poderá ser natural ou artificial.
No primeiro caso, os ocos de luz e ventilación deberán ter unha superficie total non inferior
a un octavo da que teña a planta do local.
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As oficinas que establézanse en primeiro soto non poderán ser independentes do local
inmediato superior, estando unido a este por escaleiras cun ancho mínimo dun metro, cando
teñan utilización polo público. A altura libre deste local será superior a 2,70 metros.
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No segundo caso, esixirase a presentación dos proxectos detallados das instalacións e
iluminación e acondicionamento de aire, que deberán ser aprobados polo Concello, quedando
estas instalacións sometidas a revisión antes da apertura do local e calquera momento.
No suposto de que non fosen satisfactorias ou non funcionaran correctamente, en tanto non
se adopten as medidas correctoras oportunas, o Concello poderá pechar total ou parcialmente
o local.
Disporán dos accesos, aparatos, instalacións e útiles que, en cada caso, e de acordo ca
natureza e características tales que non permitan chegar ó exterior ruídos, nin vibracións,
coios niveis determínense nas Ordenanzas Municipais sobre a materia.
Esixiranse as instalacións necesarias para garantir a veciñanza e viandantes a supresión
de molestias, olores, fumes, ruídos, vibracións, etc.
En edificios de oficinas de categoría 1ª, cando as escaleiras teñan que ser utilizadas polo
público, terán un ancho mínimo de 1,30 metros.
Nas oficinas de categoría 2ª, cando as escaleiras teñan que ser utilizadas polo público,
terán un ancho mínimo de 1,00 metro.
Nas oficinas profesionais de categoría 3ª cumpriranse, ademais, as condicións do Uso de
Vivenda, que lle fosen de aplicación.

1.—Definición: Comprende este uso os locais destinados ó público para o desenrolo da
vida de relación.
2.—Clasificación: Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª. Casinos, salas de festas, academias de bailes, bailes, cafés ou cafeterías,
cafés-teatro, cafés-concerto, tablaos flamencos, tabernas e restaurantes, con máis de 500 m2
de superficie total.
Categoría 2ª. Tódolos usos anteriores hasta 500 m2 de superficie total.
Categoría 3ª. Tódolos usos anteriores hasta 250 m2 de superficie total. Categoría 4ª. Bares,
restaurantes, cafés, terrazas e bailes ó aire libre.
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8.3.8.—Uso de Salas de Reunións
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3.—Dimensións e condicións dos locais:
Cumprirán as establecidas para o Uso de Comercio e súas instalacións as aplicables ó Uso
de Industrias.
As escaleiras que vaian a ser utilizadas polo público, terán un ancho mínimo de 1,30 metros
para os locais de categoría 1ª e de 1,00 metro para os restantes, salvo disposición.
Suxeitaranse ás disposicións vixentes, e en especial, o acceso para minusválidos.
8.3.9.—Uso Relixioso
1.—Definición: Inclúense como tales, os edificios e locais destinados ó culto público ou
privado.
2.—Clasificación: Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª. Conventos e templos.
Categoría 2ª. Centros parroquiais.
Categoría 3ª. Locais destinados ó culto.
Categoría 4º. Capelas e oratorios.

Os templos comprendidos na categoría 1ª terán a condición de edificios exclusivos e
exentos.
Os locais correspondentes na categorías 2ª e 3ª poderán situarse na planta baixa de
edificios destinados ó uso de vivenda.
Os edificios de nova construción correspondentes á categoría 1ª deberán estar
retranqueados respecto ás vías públicas ó menos 10 metros.
En calquera dos casos deberán cumpri-la Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de
barreiras arquitectónicas.
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3.—Condicións: Cumprirán as condicións que estableza a lexislación sectorial e calquera
caso as seguintes:
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8.3.10.—Uso Socio-cultural
1.—Definición: Corresponde ós edificios ou locais que destínense principalmente á
ensinanza ou investigación, en todos seus grados e especialidades.
2.—Clasificación:
A efectos de aplicación desta establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª. Casas de cultura e bibliotecas.
Categoría 2ª. Museos.
Categoría 3ª. Salas de exposicións.
3.—Condicións:
Deberán cumprir todas aquelas que estableza a lexislación sectorial e en calquera caso as
seguintes:
Todos estes usos considéranse compatibles co residencial e por elo os locais poderán
estar situados en edificios con destino a vivendas, sempre que se sitúen exclusivamente na
planta baixa.

Cumprirán as condicións que fixen as disposicións vixentes e, en especial, o acceso para
minusválidos definido na Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
8.3.11.—Uso Deportivo
1.—Definición: Inclúense os lugares ou edificios acondicionados para a práctica e ensinanza
dos exercicios de cultura física e deportes.
2.—Clasificación:
Establécese as seguintes categorías:
Categoría 1ª. Campos de fútbol e circuítos.
Categoría 2ª. Pavillóns deportivos.
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Cando están situados en edificios públicos ou en edificios exclusivos, deberán ter garantido
o acceso directo a un espazo ou vía pública, e reunirán as condicións adecuadas para o
cumprimento de seus fins.
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Categoría 3ª. Pistas de deporte.
Categoría 4ª. Ximnasios.
3.—Condicións:
Ademais de cumpri-la Normativa específica que poda corresponder a cada un segundo seu
fin, deberán cumprir tamén as seguintes:
Ter accesos directos a vías públicas ou espazos libres aptos para a circunvalación rodada.
Dispoñer de espazos destinados a aparcamento de dimensións proporcionais á capacidade
dos espectadores.
Estar situados en zonas na que non resulten incompatibles con outros usos, excepto os da
categoría 4ª que poderán situarse na planta semisoto ou planta baixa dos edificios.
Cumprirán as condicións que fixen as disposicións vixentes, en especial, o acceso para
minusválidos definidas na Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
8.3.12.—Uso Sanitario
1.—Definición: Corresponde ós edificios destinados ó tratamento ou aloxamento de
enfermos e, en xeral, os relacionados ca sanidade e hixiene.

Categoría 1ª. Establecementos para enfermidades infecciosas en edificio exclusivo e
exento.
Categoría 2ª. Establecementos para enfermidades non infecciosas, con capacidade
superior a 100 camas en edificio exclusivo.
Categoría 3ª. Establecemento para enfermidades non infecciosas, con capacidade
comprendida entre 20 e 100 camas e ambulatorios, en edificio exclusivo.
Categoría 4ª. Dispensarios, clínicas ou sanitarios para enfermidades non infecciosas, con
menos de 20 camas en edificio exclusivo.
Categoría 5ª. Clínicas de urxencia e consultorios sen hospitalización de enfermos, con
superficie máxima de 2.000 m2.
Categoría 6ª. Clínicas veterinarias e establecementos similares.
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2.—Clasificación: Establécense as seguintes categorías:
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3.—Condicións: Cumprirán as condicións que fixan as disposicións vixentes e, no seu caso,
as do Uso Hoteleiro, que lle fosen de aplicación e as condicións que para este uso define a Lei
8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
Os despachos profesionais, pequenos centros de rehabilitación, etc. poderán ubicarse en
calqera posición dentro dun edifico cuxo uso principal sexa o de vivenda. A Categoría 6ª en
planta baixa; a Categoría 5ª en planta baixa e superiores con acceso independente dos outros
usos do inmoble
8.3.13.—Residencial móbil
1.—Definición: Correspóndese os espacios de descanso con estancia mobil nunca
residencial permanente.
2.—Categorías: A efectos de aplicación destas Normas, establécese as seguintes
categorías:
Categoría 1ª. Áreas de Descanso.
3.—Condicións:
1ª. Deberán estar situadas en zonas próximas ás vías de comunicación e con fácil acceso
ás mesmas.

3ª. Cumprirán a Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
8.3.14.—Actividades extractivas
Consideraranse áreas extractivas os solos nos que temporalmente realízanse actividades
de extracción de terras, áridos e explótense canteiras ou minas.
Estas actividades teñen sempre carácter temporal e provisional.
Poderán prohibirse as actividades extractivas cando non se cumpra cás condicións esixibles
polo artigo 192 da Lei 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de Espacios Naturais, da
flora e a fauna silvestre, e o artigo 104.b da LOUG, calquera que sexa a calificación do solo,
nun radio inferior a 500 metros de núcleos de poboación e de edificios ou restos históricos e
arqueolóxicos ou elementos naturais sinalados neste Documento ou incluídos no Catálogo.
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2ª. O proxecto de arquitectura deberá estar complementado cun proxecto de paisaxismo
no que xustifíquese a integración da instalación co medio circundante.
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As actividades extractivas de calquera tipo están suxeitas a previa autorización municipal,
sen perxuizo da necesidade de recabar autorización doutras entidades ou organismos.
A obtención de autorización por parte doutras autoridades ou organismos non prexuzgarála obtención da licencia municipal que non poderá ser outorgada cando non se cumpra os
extremos e condicións regulados neste Capítulo e, en xeral, as disposicións do Planeamento
Urbanístico.
Ademais, o outorgamento da Licencia Municipal estará, en todo caso, subordinada ó
cumprimento dos seguintes requisitos:
Respecto do paisaxe. Non poderán autorizarse a menos de 400 metros das vías de
comunicación nas cales inclúense os camiños rurais asfaltados.
Preservación da pureza do medio.
Non desviación, merma ou polución de correntes de auga superficiais ou subterráneas.
O non cumprimento destes requisitos implicará a denegación da licencia.
A solicitude de licencia municipal, deberá concretar necesariamente os seguintes extremos:
Memoria sobre o alcance das actividades que preténdese desenrolar, co mención
específica dos desmontes ou nivelacións previstas e da duración estimada da explotación e
do cumprimento das condicións e requisitos a que fai referencia este epígrafe.

Testemuño evidente do título de propiedade do terreo en que preténdese efectua-la
extracción de áridos ou movementos de terras. Si o solicitante do permiso non fose o mesmo
propietario, ademais do testemuño evidente do título de propiedade, deberase presenta-lo
correspondente permiso do propietario.
Descrición das operacións de escavación ou desmonte con plano topográfico a escala
1:2.000, cos perfís que queden sinalados os traballos a realizar. Co igual detalle débese
expoñe-lo estado en que quedará o terreo unha vez efectuados os movementos de terra e
as operacións co promotor comprométese a realizar para integra-los solos afectados no seu
entorno e paisaxe.
Indicación do volume de terra e roca a remover, e/o áridos a extraer.
Garantías de carácter patrimonial sobre o cumprimento do previsto nos apartados anteriores.
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Cando a actividade extractiva implique destrución de arborado, impoñerase ó titular da
licenza a obrigación de efectua-la repoboación da finca con árbores da mesma especie e de
coida-la plantación hasta que a mesma haxa arraigado e poida desenrolarse normalmente.
8.3.15.—Uso Asistencial
Clasificación:
A efectos de aplicación deste Plan, establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª. Centros de acollida de minusválidos físicos ou mentais.
Categoría 2ª. Centros de rehabilitación de toxicómanos.
Categoría 3ª. Asilos, residencias e clubs para terceira idade.
Condicións:
Ademais das que podan corresponder en cada caso por aplicación de normativas
específicas cumprirán as seguintes:
1.—Os comprendidos nas Categorías 1ª e 2ª deberán estar situados en edificios exclusivos
e dotados de todos aqueles elementos que lle permitan cumprir súas finalidades sen interferir
outros usos que podan existir na zona onde están situados.

3.—Cumprirán o disposto na Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas.
8.3.16.—Uso Educativo
Clasificación:
Dentro deste uso quedan comprendidas as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Centros públicos en edificio exclusivo destinados á ensinanza, tales como
institutos, escolas técnicas, formación profesional, etc.
Categoría 2ª: Centros Públicos ou privados dedicados a colexios de ensinanza primaria e
secundaria.
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BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

Categoría 3ª: Centros de carácter privado destinados a academias.
Condicións:
Deberán cumprir todas aquelas que estableza a lexislación sectorial, e en calquera caso,
as seguintes:
Todos estes usos considéranse compatibles co residencial e por elo os locais poderán
estar situados en edificios con destino a vivendas sempre que se sitúen exclusivamente na
planta baixa.
Os de categoría 3º poderán situarse en plantas baixas e primeiras dos edificios cuxo uso
principal sexa o de vivenda.
Os edificios que constrúanse a partires da entrada en vigor do Plan Xeral e comprendidos
dentro da categoría 1ª deberán estar dotados dunha praza de aparcamento por cada 100 m²
construídos.
Cumprirán o definido na Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
8.3.17.—Uso de Almacén
Corresponde ós locais ou edificios destinados a garda, conservación e distribución de
produtos e, en xeral, sen servizo de ventas ó público. Exceptúanse os almacéns anexos a
comercios u oficinas, que inclúense como uso destes locais.

8.3.18.—Uso Cámping
1.—Definición: Correspóndese os espazos de descanso e residencial con estancia móbil
nunca residencial permanente.
2.—Categorías: A efectos de aplicación destas Normas, establécese as seguintes
categorías:
Categoría 1ª. Cámping.
Condicións:
1ª. Deberán estar situadas en zonas próximas ás vías de comunicación e con fácil acceso
ás mesmas.
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2ª. Os usos correspondentes á categoría cámping, deberán estar dotados dos servizos de
abastecemento e evacuación de augas, así como dispoñer de enerxía eléctrica, teléfono e
recollida de lixos.
3ª. O proxecto de arquitectura deberá estar complementado cun proxecto de paisaxismo
no que xustifíquese a integración da instalación co medio circundante.
4ª. Cumprirán a Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
8.3.19.—Usos existentes
Os usos existentes nas distintas categorías de solo, que resulten desconformes ca normativa
deste Plan, consideraranse fóra de ordenación, admitindo unicamente as adaptacións da
actividade que sexan estritamente necesarias, para súa adaptación ás novas tecnoloxías e
que melloren as condicións de sonoridade, salubridade e impacto ambiental.
Autorízanse tamén as adaptacións necesarias para súa adaptación á Lei 8/1997 de
Accesibilidade e Supresión de barreiras arquitectónicas.
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Estes Usos poderán extinguirse polo Concello, mediante expropiación, indemnizándolles,
se procede, co arranxo a Dereito.
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CAPÍTULO 9.—ORDENANZAS REGULADORAS DO SOLO URBÁNO
9.1.—ORDENANZAS ESPECÍFICAS DO SOLO URBANO CONSOLIDADO.
9.1.1.—Ordenanza nº 1. DE EDIFICACIÓN AGRUPADA EN NÚCLEOS TRADICIONAIS.
9.1.2.—Ordenanza nº 2. DE EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR.
9.1.3.—Ordenanza nº 3. DE SOLO URBANO DE EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANEIRAS
EN FORMACIONS LINEAS DE CUARTEIRON.
9.1.4.—Ordenanza nº 4. DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO.
9.1.5.—Ordenanza nº 5. INDUSTRIAL.
9.1.6.—RESUME DE USOS SEGUNDO A ORDENANZA.
9.1.7.—APLICACIÓN NO SOLOS URBANOS DAS LEXISLACIÓN DE COSTAS
9.2.—ACTUACIÓNS ESPECIAIS NO SOLO URBANO CONSOLIDADO.
9.2.1.—Ordenanza de Normalización de Fincas.
9.3.—DESENROLO DO SOLO URBANO NON CONSOLIDADO.
9.3.1.—Condicións Xerais.

9.3.3.—Polígonos.
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9.3.2.—Aproveitamento tipo e coeficientes de homoxeneización.
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CAPÍTULO 9.—ORDENANZAS REGULADORAS DO SOLO URBANO
9.1.—ORDENANZAS ESPECÍFICAS DO SOLO URBANO CONSOLIDADO
9.1.1.—Ordenanza nº 1. DE EDIFICACIÓN AGRUPADA EN NÚCLEOS
TRADICIONAIS. (O.1)
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Comprende esta ordenanza as aldeas, lugares e rueiros de orixe agrario e morfoloxía
definida que constitúen a base da trama rural, que foron absorbidas polos procesos urbanos,
quedando agora como incrustacións cunha trama diferenciada, dentro dos núcleos de carácter
urbano. O ámbito preciso defínese nos planos de ordenación.
SISTEMA DE ORDENACIÓN
Fíxase un sistema de ordenación para completa-las estruturas de orixe dos núcleos,
permitíndose a edificación exenta e acaroada, manténdose tanto o tipo de ocupación como
o carácter do conxunto e non permitindo a introdución de tipoloxías alleas á morfoloxía do
núcleo.
PARÁMETROS E CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN
Aliñación Oficial:

Os espazos entre o límite da parcela orixinal e a aliñación oficial serán cedidos ó Concello
no momento da concesión da licenza de obra, acto que deberase documentar. A obra
urbanizadora efectuarase nas condicións que estableza o Concello.
Sobre a aliñación oficial non se autorizan voos.
Liña de edificación exterior:
Para edificacións novas a posición da edificación dentro da parcela será libre.
Para obras de rehabilitación, consolidación ou conservación, coincidirá coa aliñación
actual. Si nestes casos se dera aumento de volume, este deberá cumpri-las condicións para
as edificacións novas
Recuados a lindeiros:
Na edificación principal esíxese un recuado mínimo de 2,00 metros os lindeiros.
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Permítense as edificacións acaroadas sempre que exista acordo documentado entre os
colindantes. En tanto non sexa cuberta, a medianeira en espera deberá ter un acabado digno e
similar ós das fachadas principais, (revestimentos a base de monocapa, enfoscado e pintado,
etc), prohibíndose expresamente as fábricas de ladrillo e bloque vistas, os enfoscados sen
pintar e, os acabados de planchas fibrocemento , plásticas ou similares.
No caso de parcelas nas que exista unha medianeira presentado por algunha edificación
principal dos extremeiros, existe obriga de acaroar a nova edificación á devandita medianeira,
tendo a facultade de arrimo nunha lonxitude que está definida pola medianeira cuberta máis o
50% da mesma, sendo o resto da edificación recuadada; pero sen sobrepasar calquera outro
dos parámetros establecidos pola presente ordenanza.
Superficie mínima de parcela:
Para parcelacións: 200 m² de superficie neta.
Para edificación:

A catastral existente.

Fronte mínima de parcela:
Para parcelacións: 10 metros de fronte a vial público.
Para edificación: a existente, sempre que se garanta un acceso a vía pública de 3m, para
o acceso rodado.
Edificabilidade máxima:

As edificacións auxiliares e/o complementarias da principal, computarán edificabilidade en
tódolos casos.
Ocupación máxima da parcela será do 50% da parcela neta.
Permítese a ocupación do 70% en parcelas inferiores a 200 m².
Altura máxima. Rasantes:
A altura máxima da edificación será 7,0 m, equivalente a baixo e unha planta medidos
desde a rasante. Autorízanse aproveitamentos baixo cuberta, segundo as Normas Xerais.
Admítense alturas ata 8,50m cando a edificación aloxa sótanos non computables.
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A rasante da edificación principal posicionada sobre a aliñación oficial será a rasante da
vía, no resto dos casos a rasante do terreo será a referencia das edificacións.
Configuración de cuberta:
Segundo as normas xerais para cubertas en edificacións unifamiliares. Permítense
bufardas,azoteas e a configuración tradicional de terrazas.
Condicións das edificacións adxectivas:
Comprende os hórreos, alpendres, cortellos, rochos e adegas.
As edificacións auxiliares respectaran os retrínqueos fixados para as edificacións principais
en canto a aliñación de fachada, e poderán situarse illadas, adozadas á edificación principal
ou en contacto co cerre de lindeiro ou de parcela, nas condicións establecidas polas Normas
de Edificación.
Resolveranse exclusivamente en planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio
non superior a 3,50 metros. e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,20 metros,
ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perímetros da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 20%
da parcela libre unha vez descontada a edificación principal.
As edificacións auxiliares terán acceso independente da edificación principal con uso

En razón da súa peculiar tipoloxía, os hórreos presentaranse sempre exentos, quedando
excluídos do parámetro de altura máxima permitida da liña de cornixa dado para as construcións
adxectivas.
Usos:
Para os aproveitamentos baixo cuberta autorízanse os usos de vivenda, permítese tamén
actividades e usos complementarios da vivenda nas condicións que determinan as Normas
Xerais.
Os semisotos non computables nunha altura inferior á vivenda familiar unicamente terán
usos complementarios da mesma: garaxes, adegas, etc.; a través destes espazos poderase
practicar un acceso secundario a planta superior con uso vivenda. Os semisotos computables
serán independentes da vivenda.
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USO CARACTERÍSTICO

VIVIENDA, CATEGORÍA 1ª

TIPO DE USO

CATEGORÍA PERMITIDA

Uso Vivenda.

1ª

Uso garaxe-aparcamento.

1ª e 2ª

Uso industrial.

1ª

Uso hoteleiro.

2ª

Uso comercial.

1ª, 2ª

Uso de espectáculos.

3ª, 4ª e 5ª

Uso de oficinas.

1ª e 3ª

Uso de salas de reunións.

3ª e 4ª

Uso relixioso.

Todas

USO CARACTERÍSTICO

VIVIENDA, CATEGORÍA 1ª

TIPO DE USO

CATEGORÍA PERMITIDA

Uso sanitario.

4ª, 5ª e 6ª

Residencial móbil.

Non se permite

Actividades extractivas.

Non se permite

Uso asistencial.

Todas

Uso educativo.

3ª

Uso de almacén.

1ª

Uso de cámping.

Non se permite

Usos existentes.

Se non estivesen permitidos pola presente
ordenanza, se manterán permitindo obras de
conservación e adecuación á normativa que lle
fose de aplicación en función da actividade.
Nestes casos non se permitirán obras que
supoñan incremento da superficie destinada ó
uso non permitido.

As novas edificacións e ampliacións das existente manterán material e volumétricamente a
composición tradicional e do carácter do conxunto.
Planeamentos especiais:
Na totalidade ou parte do ámbito da ordenanza reguladora da edificación en núcleos
tradicionais, o concello poderá determinar e delimitar ámbitos obxecto de planeamento especial
coa finalidade de proceder a súa reforma interior, conservar e mellorar o medio tradicional,
completar seus equipamentos, proceder ó saneamento, etc.
As determinacións que ó menos han de contemplar estes plans especiais serán:
Definición:
Dos espazos públicos e privados, e súa relación co viario que estrutura a configuración do
núcleo.
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Completamente da urbanización e grao desta co previsión das seccións viais (vial,
aparcamento, beirarrúa ou zona peonil, arboredo, xardinería, amoblamento urbano, etc..).
definición as dotación en canto ás infraestruturas urbanísticas e o xeito de implantación e/ou
mellora
Completamento dos sistemas de equipamentos e de espazos libres e zonas verdes e
miradores en protección paisaxísticas.
Ordenación:
En función das determinacións anteriores, do aproveitamento edificatorio correspondentes
ás entidades e que haberá de respecta-las condicións de uso en canto ós prohibidos e de
edificabilidade e de altura máxima en canto ó volume.
9.1.2.—Ordenanza nº 2: DE EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR. (O.2)
DEFINICIÓN E ÁMBITO
Comprende esta ordenanza as extensións de solo urbano consolidado mediante tipoloxías
mixtas para vivenda familiar cuxo ámbito se define nos planos de ordenación.
SISTEMA DE ORDENACIÓN
Se manterá a actual tipoloxía mixta de edificación, permitíndose a exenta, arrimada e
agrupada en ringleira.

Aliñación oficial:
As definidas nos planos de ordenación si se debuxa ou, no seu defecto a distancia maior
resultante de posicionar a edificación a catro metros do eixo da vía de ancho mínimo 3m;
que reúna condición de treito consolidado en 2/3 medindo dende o eixo da vía representada
a aliñación oficial nos planos de ordenación a cal entesta; esta medición farase tomando o
sumatorio dos alzados anteriores das edificacións principias cuxas parcelas tomas o fronte a
ese vial incluíndo a edificación proxectada e as que lles preceden.
Os espazos entre o límite da parcela orixinal e a aliñación oficial serán cedidos o concello
no momento da concesión da licenza de obra, acto que deberase documentas. A obra
urbanizadora efectuarase nas condicións que estableza o Concello.
Todo isto sen prexuízo das autorizacións que pola lexislación correspondente prevese para
estradas autonómicas e provinciais.
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Sobre a aliñación oficial non se autorizan voos.
Liña de edificación exterior:
A mesma que a aliñación oficial. Poderase, con carácter opcional, deixar un retranqueo
verde de uso privado entre a aliñación oficial e a fachada exterior de dimensión libre.
Separación a lindeiros:
O recuado mínimo ós lindes en edificacións exentas ou acaroadas naquelas fachadas
retranqueadas, será de 2,50 metros.
Permítense as edificacións acaroadas mediante acordos entre extremeiros debidamente
documentados.
No caso de parcelas nas que exista unha medianeira presentada por algunha edificación
dos extremeiros, existe a facultade de acaroar a nova edificación ao extremeiro nunha lonxitude
tal que non sobrepase un 50% da lonxitude da medianeira cuberta; o resto da edificación
retranquearase; dela pero sen sobrepasar calquera outro dos parámetros establecidos pola
presente ordenanza.
Fronte e superficie mínima da parcela:

Con carácter xeral establécese unha parcela mínima de 250 m². para a promoción de
vivendas familiares. En edificación agrupada en ringleira, a parcela mínima será de 200 m²
bruto por vivenda.
Excepcionalmente permitiranse parcelas inferiores á mínima aquí establecida os casos
seguintes:
Se exime da fronte mínima e da superficie mínima da parcela, aquela vivenda familiar
situada entre colindantes edificados con anterioridade á aprobación deste documento.
Cando proceda edificarse en tipoloxía arrimada.
Se exime de fronte mínima cando se posicione a parcela nun treito consolidado en 2/3 de
60 metros de lonxitude e dispoña unha fronte mínima a aliñación oficial de 3 metros.
Edificabilidade. Ocupación:
A edificabilidade máxima será de 0,7 m²/m² sobre parcela neta.
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Para ser susceptible de edificación a parcela haberá de ter unha fronte de alomenos 11
metros en contacto co vial público sobre o que se apoie e de unha superficie mínima de 250m².
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A ocupación máxima da parcela será do 50% da parcela neta.
As edificacións auxiliares computan edificabilidade e ocupación.
Altura máxima. Rasantes:
A altura máxima da edificación será de 7,0 m., equivalente a baixo e un andar medidos
desde a rasante. Autorízanse aproveitamentos baixo cuberta, que computarán edificabilidade.
Autorízanse alturas ata 8,50 m cando as edificacións aloxan semisotos non computables.
A rasante da edificación posicionada sobre a aliñación oficial será a rasante da vía, en
posición libre a rasante será a do terreo.
As edificación auxiliares resolveranse exclusivamente en un andar, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 3,20 metros.
As edificacións auxiliares terán acceso independente da edificación principal con uso
vivenda, non admitíndose conexións interiores.
A rasante da edificación posicionada sobre a aliñación oficial será a rasante da vía, en
posición libre a rasante será a do terreo.
Usos:

Os semisotos non computables nunha altura inferior á vivenda familiar unicamente terán
usos complementarios da mesma: garaxes, adegas, etc. a través destes espazos poderase
practicar un acceso secundario a planta superior con uso vivenda. Os semisotos computables
serán independentes da vivenda.
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Para os aproveitamentos baixo cuberta autorízanse os usos de vivenda, locais de
almacenamento e similares, permítense tamén actividades complementarias da vivenda as
condicións que determinan as normas xerais.
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USO CARACTERÍSTICO

VIVIENDA, CATEGORÍA 1ª

TIPO DE USO

CATEGORÍA PERMITIDA

Uso Vivenda.

1ª

Uso garaxe-aparcamento.

1ª, 2ª e 5ª

Uso industrial.

1ª e 2ª

Uso hoteleiro.

2ª

Uso comercial.

1ª, 2ª

Uso de espectáculos.

3ª, 4ª e 5ª

Uso de oficinas.

1ª e 3ª

Uso de salas de reunións.

3ª e 4ª

Uso relixioso.

Todas

Uso socio-cultural.

Todas

Uso deportivo.

2ª, 3ª e 4ª

Uso sanitario.

3ª, 4ª, 5ª e 6ª

Residencial móbil.

Non se permite

Actividades extractivas.

Non se permite

Uso asistencial.

Todas

Uso educativo.

2ª e 3ª

Uso de almacén.

1ª

Uso de cámping.

Non se permite

Usos existentes.

Se non estivesen permitidos por la presente
ordenanza, se manterán permitindo obras de
conservación e adecuación a normativa que
lle fose de aplicación en función da actividade.
Nestes casos non se permitirán obras que
supoñan incremento da superficie destinada ó
uso non permitido.

DEFINICIÓN E ÁMBITO
Comprende esta ordenanza os desenrolos de densidade media en edificación aberta do
solo urbano de Moaña-Meira e de Domaio segundo se determina nos planos de ordenación.
SISTEMA DE ORDENACIÓN
Se manterá a actual tipoloxía de gran flexibilidade edificatoria, aberta illada ou en
agrupamentos limitados, establecendo os regulamentos precisos que permitan a formación
dunha estrutura urbana racional, extensiva, propia da transición entre distintas edificabilidades,
densidades e/ou caracteres.
Determínanse os patios de rueiro nos cuarteiróns aptos para que as estancias teñan vistas
e reciban iluminación o abeiro do Decreto 262/2007.
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9.1.3.—Ordenanza nº 3 e 3A: DE SOLO URBANO DE EDIFICACIÓN ENTRE
MEDIANEIRAS EN FORMACIÓN LINEAIS DE CUARTEIRÓN. (O.3)
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CONDICIÓNS DA PARCELA
Para os efectos de edificación, a fronte mínima de parcela será de 8 metros. Se exceptúan
os solares que non poden cumprir tal condición por atoparse flanqueados por edificacións
existentes e as frontes das edificacións suxeitas á renovación, adición o reconstrución.
A parcela ha de ser válida para dar cumprimento as condicións mínimas de habitabilidade
establecidas no Decreto 262/2007.
PARÁMETROS E CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN
Aliñación oficial:
Defínese nos planos correspondentes de ordenación.
Autorizan vos sobre a aliñación oficial, segundo as Normas Xerais.
Liña de edificación exterior:
Defínense nos planos correspondentes de ordenación, autorizándose voos segundo as
condicións xerais.
Fondo edificable. Liña de edificación interior:
O fondo edificable máximo en planta de piso será de 16 metros salvo as excepcións
menores que se representen nos planos de ordenación.

As planta baixo rasante, sotos e semisotos segundo as condicións xerais, poderán ocupar
a totalidade da parcela neta.
Recuados 3
Agrupamentos limitados.—Serán acaroadas as existentes e cunha distancia entre
agrupamentos de catro edificacións con recuados entre elas de 5,00 m. ou maior.
Recuados 3A
Aberta illada.—Serán de 5,00 m entre as mesmas ou maior.
Altura máxima da edificación:
Nos planos de ordenación exprésase o número máximo de plantas para determina-la altura
da edificación:
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A liña de edificación interior de planta baixa e inferiores nesta ordenación pode ser
sobrepasada da xenérica da planta piso en cuarteirón pechado.
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Plantas
I

Altura máxima

baixo + baixo cuberta

4,70 m

II

baixo + unha (unifamiliar) + baixo cuberta

7,00 m

II

baixo + unha (colectiva) + baixo cuberta

7,50 m

III

baixo + dous + baixo cuberta

10,10 m

IV

baixo + tres + baixo cuberta

13,20 m

V

baixo + catro + baixo cuberta

16,30 m

VI

baixo + cinco + baixo cuberta

19,40 m

VII

baixo + seis + baixo cuberta

22,50 m

VIII

baixo + sete + baixo cuberta

25,60 m

Cubertas:
A configuración da cuberta seguirá as disposicións das Normas Xerais. Permítese o
aproveitamento baixo cuberta para uso vivenda, de acordo co sinalado nas Normas Xerais.
Condicións estéticas particulares:
Tódalas fachadas terán un tratamento similar á frontal, en canto á composición e ós
materiais empregados.
As áreas libres privadas, non ocupadas pola edificación, deberán ser axardinadas ou,
alomenos, pavimentadas.
Usos:
VIVIENDA, CATEGORÍA 1ª e 2ª

TIPO DE USO

CATEGORÍA PERMITIDA

Uso Vivenda.

1ª e 2ª

Uso garaxe-aparcamento.

1ª, 2ª e 3ª

Uso industrial.

1ª

Uso hoteleiro.

Todas

Uso comercial.

Todas

Uso de espectáculos.

Todas

165
Uso de oficinas.

Todas

Uso de salas de reunións.

Todas

Uso relixioso.

Todas

Uso socio-cultural.

Todas

Uso deportivo.

2ª, 3ª e 4ª

Uso sanitario.

2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª

Residencial móbil.

Non se permite

Actividades extractivas.

Non se permite

TIPO DE USO

CATEGORÍA PERMITIDA
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Uso de almacén.

1ª

Uso de cámping.

Non se permite

Usos existentes.

Se non estivesen permitidos por la presente
ordenanza, se manterán permitindo obras de
conservación e adecuación a normativa que
lle fose de aplicación en función da actividade.
Nestes casos non se permitirán obras que
supoñan incremento da superficie destinada ó
uso non permitido.

9.1.4.—Ordenanza nº 4: DE PROTECCIÓN DE PATRIMONIO. (O.4)
Ós contornos de protección poderanse variar en función de estudios pormenorizados en
cada caso, previo trámite correspondente.
DEFINICIÓN E ÁMBITO
Comprende esta Ordenanza diversas seccións de solo no municipio de Moaña que
atópanse afectadas por afeccións de patrimonio, debendo responder a seguinte ordenanza.
Os alcances de protección, en cada caso, se estenderan ó ámbito da área delimitada
que se grafía nas fichas correspondentes, xunto con a correspondente afección que aparece
grafada nos diferentes planos de ordenación.

No referente a autorizacións previas, calquera intervención que afecte a un elemento
recollido no catálogo ou ao seu contorno de protección estará supeditada a autorización por
parte da Consellería de Cultura e Deporte, independentemente do grao de protección asignado
ao elemento, conforme aos artigos 37, 52 e 54 da Lei 8/1995, do patrimonio Cultural de
Galicia; e puideran condicionar os proxectos construtivos na súa integridade, (características
de posición, volume, aproveitamento baixo rasante, estética das edificacións, etc.).
Así mesmo, de acordo co establecido no art. 37 da LPCG, calquera intervención que se
pretenda realizar nun inmoble declarado ben de interese cultural (como canastros e cruceiros),
deberá ser autorizada pola Consellería de Cultura, previamente á concesión de licenza
municipal.
Esta protección establecese segundo dúas zonas claramente diferenciadas:
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De acordo co establecido no Art. 54 da LPCG, os bens catalogados gozarán dunha
protección baseada en evitar a súa desaparición, e estarán baixo a responsabilidade dos
concellos e da Consellería de Cultura, que terá que autorizar calquera intervención que lles
afecten.
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1.—zona de protección do ben catalogado
Definida polos terreos comprendidos dentro do límite máis externo do ben a protexer, os
cales se lles aplica un determinado grado de protección xunto con a aplicación de una zona
que rodea a este elemento e que constitúe en si mesma a zona de respecto.
Entenderase como ben catalogado tanto o propio ben como aqueles elementos dentro
do límite máis externo do ben a protexer e sen os que o ben en si mesmo quedaría
descontextualizado (fincas muradas anexas ás construcións, camiños ou espazos nos que se
sitúan os hórreos, etc.)
Grados de protección a aplicar según establece o volume do Catalogo.
A.—Protección integral.
B.—Protección estrutural.
C.—Protección ambiental.
Segundo pertenzan a afeccións de protección de elementos de tipo arquitectónico,
responderán as condicións para a protección do patrimonio arquitectónico, relixioso, artístico,
etnográfico e cultural no concello de Moaña, especificadas todas elas no volume do Catalogo.

Conservación: Son aquelas destinadas a cumpri-las obrigacións da propiedade en canto
se refire ás condicións de ornato e hixiene da edificación. Non poden afectar ás características
formais do edificio, non podendo ocasionar alteracións ou substitucións de calquera dos
elementos estruturais ou de deseño do mesmo.
Restauración: Son aquelas obras encamiñadas a unha conservación en grado máximo
nas que se pretende a reparación dos elementos, estruturais ou non, do edificio ó mesmo
tempo que reproducir as condicións orixinais do edificio sen aportación de elementos de novo
deseño, incluso a restauración do mobiliario orixinal e da decoración ou dos procedentes ó
menos das últimas etapas de utilización.
Cando implique a substitución inevitable dalgún elemento, a reposición será o máis fiel
posible ás condicións orixinais.
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Non establecendo mais ordenanza que a que teñen nos planos de ordenación,
aplicándoselles aparte as condicións de solicitude de licenza a patrimonio que en todo caso
responde como a entidade responsable e a cal o Concello solicitará informe vinculante previo
a concesión de licenza de calquera tipo de obra permitida.
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Consolidación: Son aquelas obras encamiñadas á conservación e mantemento que impliquen
substitución parcial ou total dalgún elemento estrutural con aportación de elementos novos
con deseño ou natureza material diferente ós substituídos pero respectando a organización
espacial integramente, así como a tipoloxía estrutural e a composición exterior das fachadas
e cubertas do edificio.
Rehabilitación: Son aquelas obras encamiñadas a mellorar e adecua-las condicións de
habitabilidade e que impliquen unha redistribución da organización espacial conservando as
características estruturais e a composición exterior do edificio, (fachadas e cubertas).
Reestruturación: Son aquelas obras encamiñadas a unha renovación incluso dos elementos
estruturais que impliquen variacións do tipo de estrutura, pudendo incluí-la demolición dos
elementos estruturais ou en grado máximo ao valeirado do edificio conservando as fachadas
existentes ao exterior, interior e patio e a liña e tipo de cuberta.
Adición de plantas: Son aquelas obras encamiñadas a aumenta-lo número de plantas do
edificio, mantendo ou non a tipoloxía estrutural, conforme á referencia volumétrica establecida
pola ordenanza aplicable ao entorno, adecuando as características da adición á configuración
das fachadas que se manteñen, debendo estas conservarse, consolidarse e restaurarse na
súa totalidade.
As obras autorizables nos diferentes niveis de protección, como máximo serán as seguintes:
OBRAS AUTORIZABLES (como máximo)

Integral

1, 2, 3

Estrutural

1, 2, 3,

Ambiental

1, 2, 3, 4, 5,

Explicitamente quedarán prohibidos os derrubamentos parciais ou totais que afecten ás
fachadas e cubertas dos edificios ou a modificación dos ocos ou a apertura de outros novos,
ou aqueles cambios en ditas envolventes que modifiquen a composición xeral.
Cando a CLASIFICACIÓN correspondente ao edificio permita a adición de plantas ata
alcanzar a máxima permitida, manteranse as condicións estruturais da planta do edificio,
manténdose no volume engadido os materiais e composición, ritmo de ocos, etc., do edificio
existente. O Concello solicitará, en todo caso, informe previo e vinculante da Consellería de
Cultura que poderá condicionar as obras.
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2.—zona de respecto o cautela
Terá carácter cautelar e poderá definirse ou establecerse en calquera das diferentes
categorías de solo como contorno de protección do ben a catalogar.
Así ás diferentes edificacións e demais elementos incluídos neste Catálogo fixóuselles,
cando se estimou oportuno, un contorno de protección.
Calquera obra ou actividade que requira licenza municipal, aínda que non afecte ao
elemento catalogado, a realizar dentro de ditas áreas, será preciso informe previo do organismo
competente da Consellería de Cultura e Deporte, que terá carácter vinculante respecto aos
usos e, no seu caso, ás condicións físicas (estéticas e volumétricas) que sexan requiridas
ás construcións para garanti-la harmonización coas características ou valores dos bens a
protexer.
Consellería de Cultura e Deporte, que terá carácter vinculante respecto aos usos e, no seu
caso, ás condicións físicas (estéticas e volumétricas) que sexan requiridas ás construcións
para garanti-la harmonización coas características ou valores dos bens a protexer.
Ós contornos de protección delimitáronse según os seguintes criterios:

——  10 m cando se trate de elementos etnográficos (hórreos, pombais, cruceiros e
petos, fornos, muíños, etc.)
——  50 m cando se trate de elementos etnográficos, (canastros, hórreos ou cabazos e
cruceiros) con antigüidade de máis de cen anos atópanse protexidos polo Decreto
449/1973, do 22 de febreiro, e considerados ben de interese cultural (BIC) pola
mesma disposición adicional.
——  100 m cando se trate de elementos de arquitectura relixiosa (mosteiros, conxuntos
parroquiais, igrexas, capelas, santuarios, cemiterios, etc.), arquitectura civil,
(pazos, casais, edificios sinalados, vías romanas, pontes, etc.) e arquitectura militar
8castelos, baterías, murallas, etc.)
——  200 m cando se trate de restos arqueolóxicos (mámoas, dolmens, petroglifos,
castros, etc.)
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Ós contornos de protección para os elementos puntuais, cando non estean expresamente
grafadas nos planos de protección, dentro das cales é necesaria a autorización antes sinalada,
serán as que se citan a continuación, nas que se aplicaran as Ordenanzas de Protección do
Patrimonio que lles sexan de aplicación segundo o grafado nos planos. Estarán constituídas
por una franxa con unha profundidade medida desde o elemento ou vestixio máis exterior do
ben que se protexe de:
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Para os elementos etnográficos, dependendo da súa singularidade fanse estudios
pormenorizados segundo a situación do ben e elementos anexos inmediatos en torno o
elemento catalogado.
Ós elementos de arquitectura relixiosa (mosteiros, conxuntos parroquiais, igrexas, capelas,
santuarios, cemiterios, etc.), arquitectura civil (pazos, casais, edificios sinalados, vías romanas,
pontes, etc.) e arquitectura militar (castelos, baterías, murallas, etc.), dependendo da súa
singularidade fanse estudios pormenorizados nos que se lles definiu graficamente unha área
de protección apoiada sobre o parcelario, camiños, etc...
Se o edificio figura como tal no catalogo, enténdese que a protección esténdese a totalidade
da parcela, tal e como se grafía nas fichas de catalogación.
Se o edificio está sito no rural con parcela de gran extensión, (e no caso de que a parcela
a protexer non aparece grafiada no plano), sempre seguirase a protección grafiada nas fichas
de catalogación comprendendo un perímetro de protección grafiado segundo a liña homotética
de 50m de distancia ós muros exteriores da edificación ou conxunto de edificacións; ou se é
o caso, a totalidade da parcela.
Para os xacementos arqueolóxicos defínese graficamente unha área de protección,
tomando como base a información facilitada pola Consellería de Cultura.

Con respecto a area de cautela definida, en especial mención, nos solos urbanos: cando
este contorno apareza grafado invadindo parte das parcelas edificadas limítrofes ou próximas
ó elemento a catalogar, estando parte destas edificacións limítrofes baixo a área de respeto;
entenderase que calquera obra pertencente as fachadas destas edificacións limítrofes
invadidas en parte pola area de cautela do ben a protexer, han de someterse a informe previo
e vinculante por parte da Consellería de Cultura, antes da concesión de calquera tipo de
licenza.
Ós contornos de protección poderanse variar en función de estudios pormenorizados en
cada caso, previo trámite correspondente.
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Cando varios elementos singulares se articulen nun conxunto, o contorno de influencia
trazouse a partires dos elementos máis exteriores do conxunto abarcando a totalidade daquel.
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9.1.5.—Ordenanza nº 5: INDUSTRIAL. (O.5)
CONDICIÓNS XERAIS
Delimitación.
A definida nos planos correspondentes de ordenación.
CONDICIÓNS DE VOLUME
Aliñacións.
As definidas no plano correspondente de ordenación.
Liña de edificación exterior.
En xeral coincide coa aliñación. Nembargantes, o Concello poderá autorizar recuados
respecto da aliñación cando estes supoñan una mellora notable das condicións locais da vía
ou dean luar á creación de espazos abertos que, repercutindo nunha mellora das condicións
resolvan en si mesmos os problemas plantexados (medianeiras ó descuberto, etc.).
Ocupación máxima de parcela.
Será do 70%. Nas industrias existentes toleraranse as ocupacións maiores, existentes no
momento da aprobación das Normas do ano 96.

Non poderán sobre pasar os 9,00 metros medidos ata o arrinque da cuberta. Esta non
poderá posuír elementos que sobrepasen en máis de 3 metros a altura máxima permitida.
Aqueles elementos técnicos da instalación que non teñan cabida na altura máxima permitida,
e que teñan que sobrepasar necesariamente a cuberta, esixirán autorización previa do
Concello. Neste este caso os elementos que sobrepasen a altura máxima permitida, haberán de
separarse dos lindeiros da parcela unha distancia non inferior a ½ da altura total. Exceptúanse
desta condición as chemineas e condutos de fumes.
Do mesmo xeito, aquelas actividades nas que polas súas condicións técnicas a cuberta
teñan que exceder os 9.00m permitidos haberá de facelo baixo a aprobación do Concello e
cumprimentando as condicións técnicas correspondentes.
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Altura da edificación.
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CONDICIÓNS DE USO
Permitiranse exclusivamente os usos que a continuación se relacionan:
Vivenda.
Unicamente permitirase a vivenda adscrita ó persoal de vixilancia e mantemento do
establecemento.
Esta adscrición ó persoal de vixilancia estará inscrita rexistralmente vinculándose
exclusivamente á actividade. A superficie máxima absoluta para este uso será de 120 m², a
altura máxima da edificación non sobrepasará os 6,5 m. non permitíndose outros usos.
Non se autorizará a vivenda colectiva.
Industrial.
Nas categorías 1ª, 2ª e 3ª sen limitación de superficie. Na categoría 4ª, exclusivamente para
industrias de transformación de produtos mariños e de construción e reparación de buques,
así mesmo sen limitación de superficie.
En calquera caso estarase ó establecido no Regulamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas e Perigosas e a correspondente instrución.
Garaxe-aparcamento e servizos do automóbil.

Na categoría 5ª con ou sen relación á actividade industrial.
Oficinas.
Permitidas en cualquera das súas categorías e situacións, ligadas á actividade industrial.
Asemade poderanse manter aqueles usos distintos dos anteriores que actualmente existen
e que non impliquen molestia, insalubridade, nocividade ou perigosidade.
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Nas categorías 1ª, 2ª, 3ª e 4º ligadas á actividade principal industrial.
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9.1.6.—RESUME DE USOS SEGUNDO A ORDENANZA
Relaciónase os usos permitidos para cada ordenanza:
ORDENANZAS
TIPO DE USO

CATEGORÍA

Uso Vivenda.

1. unifamiliar

1

2

3

4

5

2. colectiva

1. aparcadoiro PB, SS y S
2. aparcadoiro en patio de mazá.
Uso
garaxe- 3. en edificio exclusivo.
aparcamento.
4. Estacións de servizo.
5. Talleres mantemento e limpeza.
1. talleres familiares - artesanais
Uso industrial.

2. pequena industria -comp. Vivenda3. industria media = comp.. outros usos-

4. industria non compatible
1. s > 600 m² h> 30 prazas

Uso hoteleiro.

2. s < 600 m² h < 30 plazas

1. mercado abastos
Uso comercial.

2. Comercio>60% superficie – Edificio sen vivenda
3. Baixos comerciais

4. Pasaxes / galerías
1. Aforo > 1.500
Uso
de 2. 1.500 > A > 500
espectáculos. 3. 500 > A > 250
4. 250 > Aforo
5. Parques atraccións, zoos, pavillóns, teatro-cine aire libre.
Uso
oficinas.

de 1. Exclusivo uso oficina
2. Oficina semisótano, PB e planta 1ª
3. Oficina profesional anexo vivenda

4. Bares, restaurantes, cafés, terrazas, bailes: aire libre
1. Conventos e templos
2. Centros parroquiais
Uso relixioso.
3. Locales destinados a culto
4. Capelas – oratorios
Uso
socio- 1. Casa Cultura – Biblioteca
2. Museos
cultural.
3.Salas Exposicións
1. Campos Fútbol – Circuítos
Uso deportivo. 2. Pavillóns deportivos
3. Pistas deporte
4. Ximnasios
1. Exclusivo exento – Infecciosos
2. Exclusivo exento – + 100 camas
Uso sanitario.
3. Exclusivo exento – 20-100 camas y ambulatorios
4. Exclusivo exento – 20 camas

5. Clínicas urxencias, consultorios sin hospital. S < 2.000 m²
6. Clínicas veterinarias
Residencial
móbil.

1. Área de descanso

Uso Cámping

1. Cámping

Actividades extractivas.
1. Centros acollida, mulleres, disminuidos.
Uso
2. Rehabilitación toxicómanos
asistencial.
3. Asilos, Residencias, Clubs 3ª idade
1. C. Públicos: institutos, FP, Escolas técnicas.
Uso
2. C. Públicos e privados: primaria e secundaria.
educativo.
3. C. Privados: Academias.
Usos existentes.
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1. Casinos, salas de festas, bailes, ... S >500 m²
Uso
de salas 2. 500 m² > S > 250 m²
3. 250 m² > S
de reunións.
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9.1.7.—APLICACIÓN NO SOLOS URBANOS DAS LEXISLACIÓN DE COSTAS
Para cada cualificación de solo terase en conta a Disposición Terceira da Lei 22/1988, 28
xullo, de Costas e 9ª do Regulamento Xeral para desenrolo y execución de la Lei 22/1988, de
28 de xullo, de Costas e as súas modificacións.
En cumprimento do informe de data 1 de outubro de 2009 da Dirección Xeral de Costas,
nos solos urbanos do Concello de Moaña a efectos de aplicación da lexislación de Costas
terase en conta o seguinte:
Terase en conta integramente as disposicións que reflexadas segundo a Lei 22/1988 de
Costas, e o seu Regulamento de aplicación con tódalas súas modificacións.
Deberá prestarse especial atención ó establecido na disposición transitoria novena y
terceira da Lei de Costas.
Respecto a previsión dun aparcamento subterráneo en dominio público marítimo-terrestre
baixo o paseo marítimo-terrestre do solo urbano de Moaña, indicase que deberá contar co
correspondente título habilitante.

En solo urbano consolidado, en cumprimento do artigo 19.b) da Lei 9/2002, toda parcela
que incumpra as condicións de parcela mínima da ordenanza que lle sexa de aplicación
deberá someterse a regularización, có fin de adecuar súas condicións físicas ás condicións
establecidas neste documento para a edificación da mesma.
O procedemento para as operacións de reorganización da propiedade se axustará ó
disposto no artigo 122 da Lei 9/2002, e poderá iniciarse tanto a instancia do Concello como de
calquera dos particulares interesados.
9.3.—DESENROLO DO SOLO URBANO NON CONSOLIDADO
9.3.1.—Condicións Xerais.
O Plan Xeral define e delimita no Solo Urbano aquelas áreas residenciais, ou comerciais
nas que sexan necesarias procesos de urbanización integral, reforma interior, renovación
urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e
cargas, establecendo a estes efectos unidades de actuación que poden desenrolarse nun
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9.2.1- Ordenanza de Normalización de Fincas.
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ou máis polígonos, mediante plans especiais ou, mediante estudios de detalle e proxecto de
urbanización cando a ordenación fora pormenorizada no presente planeamento, resolvendo
as determinacións esixibles un plan especial.
En tódolos Polígonos nos que o solo é na totalidade ou en parte de titularidade privada, o
aproveitamento susceptible de apropiación polos propietarios será do 90% do aproveitamento
tipo, correspondéndolle ó Concello o 10% restante.
A tódolos efectos a edificabilidade prevista polo presente documento inclúe as construcións
actualmente existentes que non se extingan tras lo desenrolo do Polígono.
Os propietarios de Solo Urbano Non Consolidado teñen os seguintes deberes:
Ceder obrigatoria e gratuitamente ó Concello tódolo solo necesario para viais, espazos
libres e dotacións públicas de carácter local.
Cede-lo solo necesario para a execución de sistemas xerais que o Plan Xeral inclúa dentro
do polígono, así como executar súa urbanización nas condicións que determine o Plan.
Ceder obrigatoria e gratuitamente o solo correspondente ó aproveitamento urbanístico do
Concello. Os costes de urbanización dos terreos nos que se localice este aproveitamento
deberán ser asumidos polos propietarios.

Costear e executa-las obras de urbanización do polígono, así como as conexións cós
sistemas xerais existentes nos prazos establecidos no planeamento.
Edifica-los solares nos prazos establecidos no planeamento.
Os polígonos propostos poderán subdividirse en polígonos distintos dos propostos polo
Plan, seguindo o procedemento establecido pola Lei 9/2.002, sempre que se demostre
convenientemente a coherencia da intervención e que as áreas dotacionais situaranse de
maneira que podan ser complementadas cós do resto dos terreos do Área de Reparto sobre
as que non se actúa.
O Plan prevé a ordenación, no seu caso, de cada polígono nos seus aspectos máis
xerais, como trazados de viarios, aparcamentos e localización de áreas libres, entendéndose
estas como orientativas, podendo ser modificadas polo Plan Especial si se xustifica de xeito
suficiente. De non desenrolarse mediante Plan Especial, a ordenación grafiada por este Plan
entenderase como obrigatoria.
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Proceder á distribución equitativa de beneficios e cargas do planeamento, con anterioridade
ó inicio da execución material do mesmo.
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A execución da urbanización financiarase ó cargo dos propietarios do solo, de acordo có
disposto na lexislación urbanística de aplicación.
Cando se xustifique suficientemente a imposibilidade de cede-lo 10% de aproveitamento
lucrativo ou, cando o Concello non considere axeitado para os intereses municipais a
obtención desta edificabilidade, este poderase substituír por unha compensación económica
según valoración efectuada polos Servizos Técnicos Municipais.
En aqueles polígonos incluídos ou colindantes cós núcleos de Moaña e Domaio, as redes
de servizos urbanísticos efectuarán a súa conexión ás redes municipais xa existentes no punto
que determinen os servizos técnicos do Concello no momento do desenrolo das mesmas. En
aquelas outras fóra dos ámbitos arriba citados, as conexións efectuaranse según se xustifica
en cada ficha, de acordo cá información facilitada polo Concello ou, no seu caso, xustificarase
súa plena ou parcial autonomía ó respecto.
9.3.2.—Aproveitamento tipo e coeficientes de homoxeneización
O cálculo dos aproveitamentos tipo establécese en función das determinacións do artigo
113 da LOUG.

Os criterios para determinación dos coeficientes de ponderación regúlanse de acordo cá
previsión de demanda, oferta e valores de venta detectados para o Concello, e co gallo de
fomentar as promociones para vivenda con algún réxime de protección e, as implantacións de
instalacións hoteleiras na densidade e tipoloxía máis axeitada segundo polígono cás acolla.
Neste sentido establécense os seguintes coeficientes entre uso e tipoloxía característica
(subliñado) e os restantes usos e tipoloxías (residencial, vivenda colectiva, vivienda unifamiliar,
vivenda de protección, hoteleiro, comercial 2ª e outros usos):
Cada Polígono constitúe unha Área de Reparto independente.
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O Plan Xeral establece, para cada Polígono, un uso global e a intensidade deste uso
global. Hasta o momento de redacta-lo planeamento complementario non se coñecerán
os usos pormenorizados, polo que fíxanse uns coeficientes de ponderación para cada uso
pormenorizado dos posibles a establecer polo Plan Especial.
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CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE HOMOXENEIZACIÓN.

CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE HOMOXENEIZACIÓN
APROV
TIPO

POLÍGONO

SUPERFICIE
ua/m²

Polígono 1

10.043,00

Polígono 2
Polígono 3
Polígono 5

USOS
VIVENDA

VIVENDA

VIVENDA

OUTROS

COLECTIVA

UNIFAMILIAR

PROTEXIDA

HOTELEIRO

COMERCIAL

USOS

m²/ua

m²/ua

m²/ua

m²/ua

m²/ua

m²/ua

APR.
LUCRATIVO
TOTAL
ua

0,85

1.00

1.00

1.00

1.00

0.80

11.412,00

0,60

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

6.847,20

7.807,00

1,774

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

13.849,61

15.306,00

0,60

1.00

1.10

1.00

0.80

0.80

8.294,40

Polígono 6

6.430,00

0,60

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

4.086,00

Polígono 7

12.538,00

0,80

1.00

1.00

0.90

0.80

0.80

10.030,40

Polígono 8

8.434,00

1,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

8.434,00

Polígono 9

11.616,00

0,40

1.10

1.00

1.00

1.00

4.646,40

Polígono 10

16.864,00

1.20

1.00

1.10

1.00

1.00

1.00

20.236,80

Polígono 11

6.312,00

0,85

1.00

1.10

1.00

1.00

1.00

5.365,20

Polígono 12

5.954,00

0,85

1.00

1.00

1.10

1.00

1.00

5.060,90

Polígono 13

7.897,00

1,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.464,00

Polígono 14

9.964,00

0,85

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

8.469,40

Polígono 15

21.790,00

0,60

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

13.074,00

Polígono 16

4.608,00

0,40

1.00

1.00

0.80

1.00

1.843,20

Polígono 17

4.762,00

0,60

1.00

1.00

0.80

0.80

2.857,20

Polígono 18

4.462,00

0,40

1.00

1.00

0.80

0.80

1.258,00

Polígono 19

10.514,00

0,85

1.00

1.00

1.00

1.00

7.604,95

Polígono 20

18.228,00

0,40

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

5.971,60

Polígono 21

9.667,00

0,30

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

2.900,10

Polígono 22

11.477,00

0,30

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

3.443,10

Polígono 23

11.349,00

0,30

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

3.404,70

Polígono 24

17.638,00

0,30

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

5.291,40

Polígono 25

14.474,00

0,30

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

Polígono 26

8.489,00

1,21

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

8.536,55

4.342,20

10.271,69

Onde:

Aproveitamento tipo: cantidade de unidades de aproveitamento por unidad
de superficie de cada área de reparto. (ua/m²).

Aproveitamento
tipo: cantidade
de unidades
de aproveitamento
por unidad
de superficie de
Aproveitamento
lucrativo:
unidades
de
aproveitamento
totais
correspondentes a cada área de reparto. (ua).
cada área de reparto. (ua/m²).
Coeficiente homoxeneización: equivalencia entre a unidade de superficie do

uso por
cada unidade
de aproveitamento
da área detotais
reparto.
(m²/ua).
Aproveitamento
lucrativo:
unidades
de aproveitamento
correspondentes
a cada área
de reparto. (ua).
Aproveitamento real: Suma de os produtos da superficie construída asignada
a cada uso polo seu coeficiente de homoxeneización. (m²).

Coeficiente homoxeneización: equivalencia entre a unidade de superficie do uso por cada
Con independencia do uso característico de cada polígono, un mínimo do
30% da edificabilidade
xerada
no desenrolo da mesma, será
unidade de aproveitamento
da árearesidencial
de reparto.
(m²/ua).
destinada a vivenda suxeita a algún réxime de protección pública, o que se
xustificará no Plan Especial.

Aproveitamento real: Suma de os produtos da superficie construída asignada a cada uso
polo seu coeficiente de homoxeneización. (m²).
177
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Con independencia do uso característico de cada polígono, un mínimo do 30% da
edificabilidade residencial xerada no desenrolo da mesma, será destinada a vivenda suxeita a
algún réxime de protección pública, o que se xustificará no Plan Especial.
9.3.3.—Polígonos
Delimítanse 25 polígonos, das que 15 atópanse en solo urbano de Moaña-Meira, 4 se
atopan no solo urbano complexo de Domaio e as 5 restantes se sitúan sobre os distintos
núcleos urbanos periféricos ou monofuncionais:
DENOMINACIÓN ACTUAL DEL POLÍGONO: DENOMINACIÓN SEGÚN ANTERIORES
FASES DEL PXOM
POLÍGONO-1.—RÚA DANIEL CASTELAO (anterior UA-1)
Coincide, en parte, coa UG-4 das NN.SS. Permitía completar a malla urbana entre a
ordenanza III e os terreos urbanizados a través do Plan
Parcial “O Con”, así como facilitar a desaparición das instalacións industriais existentes,
completando tamén a fachada marítima a praia do Con.
POLÍGONO-2.—O CON (anterior O.3)

POLÍGONO-3.—SAN XOSÉ (anterior UA-22)
Pertencía nas NNSS a ordenanza 6 de solo urbano de conservación da estrutura edificatoria
con vinculación á parcela existente, y tal como se explica no punto 1.9.2. no resultaba de
aplicación directa de desenvolvemento.
POLÍGONO-5.—A CANEXA (anterior UA-12)
Correspóndese cunha zona cas NN.SS. calificaban como Solo Urbano Directo para
vivenda unifamiliar. Non obstante, a carencia de viario interior e a disposición das parcelas
non fai posible o desenrolo desta zona, polo que se delimitan o polígono co fin de regulariza-la
construción e o viario, e de obter zonas verdes.
POLÍGONO-6.—A CANEXA II (anterior UA-18)
Delimitada con idénticos obxectivos cá UA –12.
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Por atoparse esta zona totalmente rodeada de solo urbano consolidado, en función da
súa superficie e tipoloxía de vivenda que se considerou máis adecuado clasificar como solo
urbano non consolidado. Ten como obxectivo completar a estrutura urbana, ao mesmo tempo
que permitía enlazar a Avenida Daniel Castelao y a Travesía de Fernando García Arenal.
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Ten a consideración de actuación PREFERENTE.
POLÍGONO-7.—QUINTELA (anterior PERI-1)
Corresponde ao denominado polas NN.SS. Plan Especial de reforma interior PERI–
QUINTELA. O seu ámbito está totalmente rodeado de solo urbano. Os obxectivos son similares
aos da UA-2; completar a estrutura urbana.
POLÍGONO-8.—PREDIO DOS PAZÓ (anterior UA-19)
Pertencía nas NNSS a ordenanza 6 de solo urbano de conservación da estrutura edificatoria
con vinculación á parcela existente, y tal como se explica no punto 1.9.2. no resultaba de
aplicación directa de desenvolvemento.
POLÍGONO-9.—QUINTELA II (anterior UA-6)
Corresponden á UG 12 (Quintela) das NN.SS. Mantéñense os mesmos obxectivos,
consolidación dunha importante área dotacional na parte alta do núcleo urbano, incorporando
ao dominio público a masa arbórea (predio da Manisera), colindante co equipamento docente
e mellora do sistema viario.
POLÍGONO-10.—DO CARME, RÚA RAMÓN CABANILLAS
E RÚA DAS BARXAS (anterior UA 9 + UA-10 + UA-11)
Corresponde á UG-11 das NN.SS. É obxectivo desta actuación, ordenar o espazo existente
interior entre as rúas Prado das Barxas, Ramón Cabanillas e a Igrexa de Moaña (O Carme).

Ámbito de ordenación destinado tamén á obtención dun dotacional asistencial e vivendas
de protección pública.
POLÍGONO-11.—A XUNQUEIRA (anterior OIPA-8)
Pertencía nas NNSS a zona de ordenanza 4, rodeada de edificación consolidadas no seu
perímetro, sendo esta zona un ámbito no consolidado.
POLÍGONO-12.—A XUNQUEIRA II (anterior UA-13)
Corresponde á UG-6 (A Xunqueira I) e á UG-7 (A Xunqueira II). Ten como obxectivo a
ordenación da edificación en torno ao río da Fraga, ao seu paso polo núcleo urbano de MoañaMeira, liberando as súas marxes para o uso público e resolver o traslado dos usos industriais
existentes.
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Corresponde tamén á UG-10 e UG- 9 das NN.SS.

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

POLÍGONO-13.—BAIXADA O PORTO DE MEIRA (anterior UA-21)
Correspóndese cunha pequena zona baldeira totalmente rodeada de solo urbano
consolidado de vivenda unifamiliar, delimítase a unidade co obxectivo de regularizar o viario
xerar o desenrolo do SV13*, vial de acceso ó porto de Meira.
POLÍGONO-14.—MEIRA (anterior O.3)
Correspóndese cunha pequena zona baldeira totalmente rodeada de solo urbano
consolidado de vivenda unifamiliar, delimítase a unidade co obxectivo de regularizar o viario e
obter algún espazo dotacional.
POLÍGONO-15.—PREDIO DO CURA (anterior UA-16)
Correspóndese cunha nova ordenación a modo de unidade destinada á obtención de
equipamentos.
POLÍGONO-16.—O LATÓN II (anterior UA-17)
Corresponde á Unidade de xestión UG-3 (O Latón) das NN.SS. municipais, mantendo o seu
obxectivo de culminar a estrutura urbana do núcleo do Latón, obtendo espazos dotacionais,
áreas libres e aparcadoiros.
POLÍGONO-17.—CAMPO FUTBOL DE DOMAIO (anterior SRPO)

Esta zona estaba clasificada polas NN.SS. como solo rústico común, pero totalmente
rodeada por solo urbano consolidado, polo que en coherencia co criterio xa reiterado en
cuanto a actuacións similares no núcleo de Moaña-Meira, delimítase e clasifícase como solo
urbano non consolidado.
POLÍGONO-19.—A TELLA (anterior UA-24)
POLÍGONO-20.—PALMÁS II (anterior UA-26)
Similar ao anterior polígono P-18.
POLÍGONO-21/22/23/24/25.—(PERIFERICOS)
Delimitada coa idea de consolida-la estrutura urbana dos núcleos periféricos.
Teñen como obxectivo completa-las estruturas urbanas dos núcleos periféricos, ó mesmo
tempo que permitirá a obtención de dotacións e espazos libres públicos.
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POLÍGONO-18.—PALMÁS I (anterior UA-23)
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Permítese do mesmo modo, no momento da aprobación do proxecto de equidistribución
do polígono, poida obstarse ben porque esta reserva se materialice nalgunha parcela de
resultado o ámbito, ou ben porque se poidan afectar- coa conseguinte constancia no rexistro
da propiedade-outros solos situados fóra do ámbito pero localizados igualmente no mesmo
distrito.
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POLÍGONO- 26.—FINCA MENDEZ NUÑEZ (—)

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
OBXECTO

P-1

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-23

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

10.043,00 m2
0,85

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

8.536,55 m2

Articular a zona do PP O Con coa

rede viaria do casco urbano e
resolve-la fachada marítima de O
Con.

Segundo lei
Plan Especial
Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS

O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial
O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.
Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-2

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-23

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

11.412,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO
APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,60

OBXECTO

Articular a zona do PP O Con coa

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

rede viaria do casco urbano.

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas

6.847,20 m2
COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN

USOS E TIPOLOXÍA

POLÍGONO

P-3

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-21

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

7.807,00 m2

APROVEITAMENTO

1,774

LUCRATIVO

OBXECTO

Ordenación

CESIÓNS

Segundo lei

INSTRUMENTO DE
DESENVOLVEMENTO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

finca

Vivenda colectiva

TIPOLOXÍA

Segundo a ordenanza 3 Altura

OUTROS USOS

de

Plan Especial

USO CARACTERÍSTICO

13.849,62
m2

APROVEITAMENTO TIPO

da

Concepción Arenal e obtención de
areas libres e dotacións.

Os autorizados Ordenanza 3

máxima V plantas, para adaptarse
as do entorno

CONCIERTO

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.
De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas
A ordenación detallada precisará de emisión de informe favorable do organismo competente en materia do
POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-5

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-21

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

15.306,00 m2
0,60

OBXECTO

Articular a zona do PP O Con coa

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

9.183,60 m2

rede viaria do casco urbano e
resolve-la fachada marítima de O
Con.

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima IV plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS

O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial
O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-6N

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-16

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

1.606,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,60

OBXECTO

Desenvolver

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

963,60 m2

quinteiro

interior

Canexa paralelo a beira do mar
.

da

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO
LOCALIZACIÓN NO PLANO

USOS E TIPOLOXÍA
P-6S
4-3-16

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

4.824,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,60

OBXECTO

Desenvolver quinteiro interior
Canexa paralelo a beira do mar.

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

2.894,40 m2

da

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.
Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-7

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-16

SUPERFICIE APROXIMADA

12.538,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Harmonizar a transición entre o barrio

CESIÓNS

Cabanillas.
Segundo lei

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO

Vivenda unifamiliar e colectiva

INSTRUMENTO DE

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO

APROVEITAMENTO TIPO

OBXECTO

0,80

OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

10.030,40 m2

tradicional
de
Quintela.
A
agrupación
de vivenda unifamiliar
lindante a actuación a desenvolver
na finca Pazó e resolver a conexión
entre a PO-313 e a rúa Ramón

Plan Especial

Os autorizados Ordenanza 2 e 3
Segundo a ordenanza nº 2 e 3 Altura
máxima III plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial
O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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Nº 39

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-8

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-16

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

8.434,00 m2
1,00

OBXECTO

Ordenar a finca Pazó e consecución

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

8.434,00 m2
COMPENSACIÓN

de areas libres e dotacións públicas
na zona de Quintela.

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas.

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei o de Costas.
O Planeamento de desenvolvemento deberá obter informe favorable da Consellería de Cultura que terá
carácter preceptivo e vinculante respecto aos usos e, no seu caso, as condicións físicas(estéticas e
volumétricas) que sexan requiridas as construcións, a fin de garantir a harmonización coas características ou
valores dos bens.
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Nº 39

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
OBXECTO

P-9

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-16

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

11.616,00 m2
0,40

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

4.646,40 m2

Articular o interior da mazá na que se
encontra e obtención de zona verde
contigua a dotación escolar.
Creación de viario.
Segundo lei
Plan Especial

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2 Altura
máxima II plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.
Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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Nº 39

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-10

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-05

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

16.864,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO
APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

1,20

OBXECTO

Creación de viario de conexión entre

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

Rúa das Barxas e Ramón Cabanillas.

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3
Altura máxima IV plantas

20.236,80 m2

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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Nº 39

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-11

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-06

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

6.312,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO
APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,85

OBXECTO

Completala rede viaria e creación

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

dunha dotación asistencial.

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas

5.365,20 m2
COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.
Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, dacordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-12

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-06

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

5.954,00 m2
0,85

OBXECTO

Resolvela ordenación da mazá en

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

5.060,90 m2
COMPENSACIÓN

colídancha
costas

coa

servidume

de

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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Nº 39

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-13

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-07

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

7.897,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO
APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

1,00

OBXECTO

Obtención do vial de baixada o

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

porto de Meira.

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas

7.897,00 m2
COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.
Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
OBXECTO

P-14

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-07

SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓNS

obtención dunha zona verde.
Segundo lei

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO

Vivenda colectiva

INSTRUMENTO DE

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
9.964,00 m2
0,85

Rematala fachada a PO-1102 e

OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

8.469,40 m2

Plan Especial

Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.

207

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Nº 39

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Venres, 24 de febreiro de 2017

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-15

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-18

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

21.790,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO
APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,60

OBXECTO

Rematala

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

fachada

a

PO-551

obtención dunha zona verde.

e

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas

13.074,00 m2

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Moaña

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-16

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-18

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

4.608,00 m2
0,40

OBXECTO

Creación de viario de conexión e

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

1.843,20 m2
COMPENSACIÓN

completa-la fachada marítima de O
Latón.

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2 Altura
máxima II plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

·

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

·

O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial

·

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

·

·
·

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Domaio

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-17

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-4-07

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

4762,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO
APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,60

OBXECTO

Completalas áreas dotacionais.

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2
Altura máxima II plantas

2.857,20 m2

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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Nº 39

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Domaio

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO
LOCALIZACIÓN NO PLANO

USOS E TIPOLOXÍA
OBXECTO

P-18
4-4-05

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

4.462,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,40

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

1.784,80 m2

Resolver o interior das mazás de
vivenda tradicional. Obtención de
viario, dotacións e espazos libres
públicos.

Segundo lei
Plan Especial
Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 1 e 2
Segundo a ordenanza 1 e 2
Altura máxima II plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS

O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial
O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Domaio

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-19

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-4-06

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

10.514,00 m2
0,85

OBXECTO

Resolvela

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

8.936,90 m2
COMPENSACIÓN

Domaio
verdes.

e

fachada

marítima

obtención

de

de

zonas

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3A
Segundo a ordenanza 3A
Altura máxima III plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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Nº 39

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Domaio

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
OBXECTO

P-20

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-4-05

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

18.228,00 m2
0,40

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

7.291,20 m2

Resolver o interior das mazás de
vivenda tradicional. Obtención de
viario, dotacións e espazo libre
público.

Segundo lei
Plan Especial
Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3 Altura
máxima III plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.

219

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Nº 39

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Venres, 24 de febreiro de 2017

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Domaio

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-21

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-5-49

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

9.667,00 m2
0,30

OBXECTO

Resolvelas áreas baleiras no interior

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

2.900,10 m2
COMPENSACIÓN

dos núcleos periféricos e obtención
de dotacións e espazo libre público

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 1 e 2
Segundo a ordenanza 1e2
Altura máxima II plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Nº 39

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Venres, 24 de febreiro de 2017

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Domaio

IDENTIFICACIÓN

USOS E TIPOLOXÍA

POLÍGONO

P-22

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-5-47

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

11.477,00 m2

APROVEITAMENTO

0,30

LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

OBXECTO

Resolvelas áreas baleiras no interior

CESIÓNS

Segundo lei

dos núcleos periféricos e obtención
de dotacións e espazo libre público

INSTRUMENTO DE
DESENVOLVEMENTO

Plan Especial

USO CARACTERÍSTICO

Vivenda unifamiliar

TIPOLOXÍA

Segundo a ordenanza 1 e 2

OUTROS USOS

Os autorizados Ordenanza 1 e 2

3.443,10 m2

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Altura máxima II plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.
Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.
De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas
Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Domaio

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-23

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-5-45

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

11.349,00 m2
0,30

OBXECTO

Resolvelas áreas baleiras no interior

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

3.404,70 m2
COMPENSACIÓN

dos núcleos periféricos e obtención
de dotacións e espazo libre público

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 1 e 2
Segundo a ordenanza 1 e 2
Altura máxima II plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.
Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Domaio

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-24

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-5-13

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

17.638,00 m2
0,30

OBXECTO

Resolvelas áreas baleiras no interior

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

5.291,40 m2
COMPENSACIÓN

dos núcleos periféricos e obtención
de dotacións e espazo libre público

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 1 e 2
Segundo a ordenanza 1 e 2
Altura máxima II plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

núcleo de Domaio

IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-25

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-5-24

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

14.474,00 m2
0,30

OBXECTO

Resolvelas áreas baleiras no interior

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

4.343,20 m2
COMPENSACIÓN

dos núcleos periféricos e obtención
de dotacións e espazo libre público

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 1 e 2
Segundo a ordenanza 1 e 2
Altura máxima II plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.
Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
P-26

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-3-21

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

núcleo de Moaña

8.489,00 m2
1,21

OBXECTO

Ordenación da Finca de Méndez

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Especial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

Núñez e obtención das áreas libres e
dotacións na zona do Real.

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3

10.271,69 m2
COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS

O Plan especial someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006 do
28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Especial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
O Planeamento de desenvolvemento deberá obter informe favorable da Consellería de Cultura que terá
carácter preceptivo e vinculante respecto aos usos e, no seu caso, as condicións físicas(estéticas e
volumétricas) que sexan requiridas as construcións, a fin de garantir a harmonización coas características ou
valores dos bens.
Protexerase e restaurarase a casa,capela,hórreo e pombal.
231
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CAPÍTULO 10.—ORDENANZAS ESPECIAIS
10.1.—EDIFICACIÓNS FÓRA DE ORDENACIÓN.
10.1.1.—Edificacións non industriais. 10.1.2.—Edificacións industriais.
10.2.—ORDENANZA DE FINCAS SINGULARES.
CAPÍTULO 10.—ORDENANZAS ESPECIAIS
10.1.—EDIFICACIÓNS FÓRA DE ORDENACIÓN
De acordo có determinado polo artigo 103 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística de
Galicia, este Plan Xeral establece o seguinte réxime para as edificacións e instalacións,
actualmente existentes e que, en función da normativa deste Plan, queden en situación de
fóra de ordenación.
Establécese:
Los edificios e instalacións erixidos con anterioridade a la aprobación definitiva del
planeamento urbanístico que resultasen desconformes con el mesmo quedarán sometidos ó
réxime de fora de ordenación.
En las construcións y edificacións que queden en situación de fora de ordenación por

En las construcciones sólo parcialmente incompatibles con el nuevo planeamiento se
podrán autorizar las obras de mejora, ampliación o reforma que se determinen no plan.
O Concello comunicará ao rexistro da propiedade, a efectos da súa constancia, as limitacións
e condicións especiais en la concesión de licenzas en edificacións fora de ordenación.
De afectaren as obras a fachada, as modificacións da mesma trataranse en canto a
dimensións, proporcións e materiais, homoxeneamente co resto da construción.
Aquelas edificacións que ocupen a servidume de protección de costas, estarán ao sinalado
na DT4ª da Lei de Costas.
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total incompatibilidade con las determinacións del novo planeamiento só se poderán autorizar
obras de mera conservación e as necesarias para el mantenimiento del uso preexistente.
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10.2.—ORDENANZA DE FINCAS SINGULARES
No Concello de Moaña atópanse dous casos en que perviven fincas con uso agrícola
e vivenda vinculada, cuxas dimensións e características, tanto da explotación como da
edificación, as fan merecedoras duna protección especial.
Nestes casos se preservará a integridade da unidade produtiva, non permitíndose
segregación nin parcelación urbanística.
Asemade as edificacións existentes manterán seu uso e carácter, sen prexuízo da protección
que lles impoña o catálogo do plan e, poderanse ampliar ou construír outras novas sempre
que cumpran cas disposicións da Lei 9/2002, así como da lei 15/2004. para o réxime do
solo rústico de Protección Agropecuaria e, que manteñan as características de composición e
tratamento da arquitectura similares ás existentes na finca.
No caso da finca O Rosal, os usos arriba citados no ámbito do xacemento arqueolóxico
catalogado (GA36029027) quedarán condicionados á conservación deste ultimo.
CAPÍTULO 11.—REGULACIÓN DO SOLO URBANIZABLE
11.1.—CONDICIÓNS XERAIS.
11.2.—SOLO URBANIZABLE DELIMITADO. 11.3.—SOLO URBANIZABLE TRANSITORIO.
11.4.—APROVIETAMENTO TIPO E COEFICIENTES DE HOMOXENIZACIÓN.

11.6.—FICHAS DOS SECTORES DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO.
11.7.—FICHAS DOS SECTORES DE SOLO URBANIZABLE TRANSITORIO.
CAPÍTULO 11.—REGULACIÓN DO SOLO URBANIZABLE
11.1.—CONDICIÓNS XERAIS
O Solo Urbanizable constitúeno aqueles terreos que non tendo a condición de urbano ou de
núcleo rural, o planeamento considera aptos para incorporalos ó proceso de transformación
urbanística, con diferentes condicións segundo sexa a natureza do solo.
No solo urbanizable se recollen dous categorías:
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11.5.—INCIDENCIA DOS URBANIZABLES DELIMITADOS NAS INFRAESTRUTURAS
EXISTENTES.
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Solo Urbanizable Delimitado ou inmediato, que es o comprendido en sectores delimitados
e que teñan establecidos os prazos de execución, as condicións para a súa transformación e
o desenrolo do plan xeral. Incluiranse nesta categoría os terreos contiguos ó solo urbano que
o plan xeral estime adecuados para ser urbanizados.
Solo Urbanizable Non Delimitado ou diferido, integrado polos demais terreos que o plan
xeral clasifique como solo urbanizable.
De acordo có exposto na Memoria de Planeamento, o plan recoñece 13 sectores de Solo
Urbanizable Delimitado Residencial, un industrial e, ningunha área de Solo Urbanizable Non
Delimitado.
Segundo os artigos 21 a 23 da Lei 9/2002, así como da lei 15/2004, o réxime do solo
urbanizale será o seguinte:
Os propietarios de solo clasificado como urbanizable terán dereito a usar, desfrutar e dispoñer
dos terreos da súa propiedade, de acordo ca natureza rústica dos mesmos, debendo destinalos a fins agrícolas, forestais, gandeiros ou similares en tanto non se aprobe o planeamento
que estableza a ordenación detallada para a transformación do Solo Urbanizable.
Unha vez aprobado este planeamento comportará, para seus propietarios, os seguintes
deberes:

Ceder obrigatoria, gratuitamente e sen cargas o solo necesario 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 urbanización unicamente dos incluídos no
sector nas condicións que determine o plan.
Costear e, no seu caso, executar as infraestruturas de conexión cós sistemas xerais
existentes, así como as obras necesarias para a ampliación e reforzo dos devanditos sistemas,
de xeito que se asegure seu correcto funcionamento en función das características do sector
e de conformidade cós requisitos e condicións que estableza o plan xeral.
Ceder obrigatoria, gratuitamente e sen cargas á Administración municipal o solo
correspondente ó 10% do aproveitamento tipo do sector. A administración actuante non terá
que contribuír ós custos de urbanización dos terreos nos que se ubique este aproveitamento,
que deberán ser asumidos polos propietarios.
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Ceder obrigatoria e gratuitamente á Administración municipal todo o solo necesario para os
viais, espazos libres, zonas verdes e dotacións públicas de carácter local ó servizo do sector
no que os terreos resulten incluídos.
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Proceder á distribución equitativa dos beneficios e cargas derivados do planeamento, con
anterioridade ó inicio da execución material do mesmo.
Custear e, no seu caso, executa-las obras de urbanización do sector, incluídas as
conexións cos sistemas xerais existentes e en funcionamento, nos prazos establecidos polo
planeamento, sen prexuízo do dereito a reintegrarse dos gastos de instalación das redes de
subminístroos con cargo ás empresas que presten os correspondentes servizos.
Edifica-los solares no prazo que, no seu caso, estableza o planeamento.
O aproveitamento susceptible de apropiación polos propietarios será do 90% do
aproveitamento tipo, correspondéndolle ó Concello o 10% restante.
11.2.—SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
O desenrolo dos sectores de Solo Urbanizable delimitados polo Plan será necesariamente
mediante a redacción dun Plan Parcial, que conterá tódalas determinacións obrigadas pola
Lei 9/2002, así como da lei 15/2004. En tanto non se aprobe a correspondente ordenación
detallada, non poderán realizarse obras nin instalacións, salvo as que se executen mediante
a redacción de plans especiais de infraestruturas e as de carácter provisional nas condicións
establecidas no artigo 102 da Lei 9/2002, así como da lei 15/2004.

•

SUR-D.1.—(anterior SUNC-2) Ten como obxectivo completa-la estrutura urbana, ó
mesmo tempo que permitía enlaza-las estradas de Moaña e Cangas.

•

SUR-D.2.—(anterior SUNC-4) Ordenar a zona baldeira delimitada.

•

SUR-D-3-NORTE.—(anterior SUR-D-3.NORTE) Ordenar a zona baldeira
delimitada, harmonizando e articulando o contorno e procurar a obtención do solo
e a execución do sistema viario.

•

SUR-D-4.—(anterior SUNC-5) Ordenar a zona baldeira delimitada.

•

SUR-D-5.—(anterior SUR-D-8) Ordenar a zona baldeira delimitada.

•

SUR-D-6.—(anterior SUR-D-6) Ordenar a zona baldeira delimitada.

•

SUR-D-7.—(anterior SUNC-7) Completa-la malla urbana.

•

SUR-D-8.—(anterior SUNC-8) Ordenar a zona baldeira delimitada.

•

SUR-D-10.—(anterior SUR-D-10) Ordenar a zona interior do solo de Domaio,
obtendo unha rede viaria axeitada, e dotacións e espazos libres públicos.

•

SUR-D-11.—(anterior SUNC-27)

•

SUR-D-12.—(anterior SUR-ND-17)
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Residencial: o Plan delimita 13 sectores de Solo Urbanizable Residencial Delimitado cos
seguintes obxectivos:
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Industrial.
SUR-D-I-1: Creación dun parque empresarial por aplicación de O Plan Sectorial de
Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia (PSOAEG)mediante
convenio urbanístico.
Xustifícase convenientemente a implantación deste solo industrial mediante un volume
8: Anexo Xustificativo de viabilidade do SUR-D-I-1, no presente PXOM; no cal se explica e
xustifica a creación dun parque empresarial en dito emprazamento.
11.3.—SOLO URBANIZABLE DELIMITADO.
O desenrolo dos sectores de Solo Urbanizable transitorio realizaranse mediante o
desenvolvemento dos plans aprobados previamente. Unha vez que xa están aprobados
nestes solos os proxectos de urbanización, estando en execución, realizaranse as edificacións
previstas cos aproveitamentos aprobados previamente.
Residencial: o Plan conserva 2 sectores de Solo Urbanizable Residencial cos seguintes
obxectivos:
•

SURT-1.—(anterior A Xunqueira A2) Ten como obxectivo completa-la estrutura
urbana, paralela aos equipamentos no vial de Moaña A Vigo.

•

SURT-2.—(anterior Residencial Golf Domaio A7 Ordenar a zona perimetral ao
Campo de Golf Domaio.

O Plan Xeral establece, para cada área de solo urbanizable, un uso global e a intensidade
deste uso global. Hasta o momento de redacta-lo planeamento complementario non se
coñecerán os usos pormenorizados, polo que fíxanse uns coeficientes de ponderación para
cada uso pormenorizado dos posibles a establecer polo Plan Parcial.
Os criterios para determinación dos coeficientes de ponderación regúlanse de acordo cá
previsión de demanda, oferta e valores de venta detectados para o Concello, e co gallo de
fomentar as promocións para vivenda con algún réxime de protección e, as implantacións
de instalacións hoteleiras na densidade e tipoloxía máis axeitada có do sector no que se
imprante.
Neste sentido establécense os seguintes coeficientes entre uso e tipoloxía característica
(subliñado) e os restantes usos e tipoloxías (residencial, vivenda colectiva, vivenda unifamiliar,
vivenda de protección, hoteleiro, comercial 2ª e outros usos):
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CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE HOMOXENEIZACIÓN

Onde:

Aproveitamento lucrativo: unidades de aproveitamento totais correspondentes a cada
sector (ua).
Coeficiente homoxeneización: equivalencia entre a unidade de superficie do uso e a
unidade de aproveitamento do sector (m²/ua).
Aproveitamento real: suma de os produtos da superficie construída asignada a cada uso
polo seu coeficiente de homoxeneización (m²).
Con independencia do uso característico do sector, un mínimo do 20% da edificabilidade
residencial xerada no desenrolo do mesmo, será destinada a vivenda suxeita a algún réxime
de protección pública, o que se xustificará no Plan Parcial.
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11.5.—INCIDENCIA DOS URBANIZABLES DELIMITADOS
NAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
11.5.- INCIDENCIA DOS URBANIZABLES DELIMITADOS NAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES.

En cumprimento do sinalado no artigo 57 da Lei 9/2002, así como la lei 15/2004, de
Ordenación
Urbanística
e Protección
do Medio
de Galicia,
procédese
a realizar un
En cumprimento
do sinalado
no artigo
57 da Rural
Lei 9/2002,
así como
la lei 15/2004,
de Ordenación
do Medio
Rural de Galicia,
procédese
a
análises
do impacto Urbanística
que causaráe oProtección
desenrolo dos
solos urbanizables
delimitados
no sistema
realizar un análises do impacto que causará o desenrolo dos solos urbanizables
de infraestruturas existente. A expresión gráfica desta xustificación, achégase na Memoria de
delimitados no sistema de infraestruturas existente. A expresión gráfica desta
Planeamento
(Volume
1) na Memoria de Planeamento (Volume 1)
xustificación,
achégase
conexión
servizos
urbanísticos
existentes
xustifícase
segundo
datos pola
AAconexión
cos cos
servizos
urbanísticos
existentes
xustifícase
segundo datos
facilitados
facilitados pola oficina técnica municipal da seguinte maneira:
oficina técnica municipal da seguinte maneira:
Capacidade dos solos urbanizables delimitados:

Capacidade dos solos urbanizables delimitados:

Analízase o número de vivendas e as necesidades de auga potable de cada sector,
utilizando un coeficiente de homoxeneización para o caso de outros usos (
industriais,o etc).
Analízase
número de vivendas e as necesidades de auga potable de cada sector,

utilizando
un coeficiente de homoxeneización para o caso de outros usos ( industriais, etc).
Con estas cifras de base mediranse os impactos sobre a rede viaria e sobre as redes
de servizos urbanos.

APROV.
SECTOR
D-1
D-2
D-3.N
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
D-10
D-11
D-12

TIPO
ua/m²
0.40
0.40
0.50
0.40
0.40
0.46
0.40
0.40
0.45
0.40
0.40

SUPERF
m²
19.382,00
10.367,00
47.630,00
11.367,00
40.025,00
9.874,00
16.434,00
30.471,00
22.876,00
12.807,00
23.886,00

APROV.
LUCRATIVO
TOTAL
ua
7.752,80
4.146,80
23.815,00
4.654,80
16.010,00
4.542.04
6.573,60
12.188,40
10.294,20
5.122,80
9.554,40

INCIDENCIA E CONEXIÓN DOS SECTORES CÓ SISTEMA VIARIO.
A continuación
calcúlase
o impacto
sobre
a rede viaria
dos sectores
INCIDENCIA
E CONEXIÓN
DOS
SECTORES
CÓ SISTEMA
VIARIOde solo
urbanizable delimitado.
cálculo da calcúlase
incidencia odo
desenrolo
rede viaria
esixiría
a
AOcontinuación
impacto
sobredestes
a rede sectores
viaria dosnasectores
de solo
urbanizable
realización dun estudio de tráfico cun modelo de xeración-atracción de viaxes, no
delimitado.
que, por suposto inflúe o resto dos usos do solo do municipio e do exterior ó
mesmo. Ese estudio sería menester no caso en que as actuacións fosen dunha
importancia tal con respecto ó marco actual, que suporan un cambio xeral do
sistema.

Trátase, en consecuencia, de realizar unha aproximación do posible
impacto
dos sectores
redelegal:
viaria
más
tendo en conta
Edita: Deputación
de Pontevedrana
• Depósito
PO 1-1958
• Telpróxima,
986 804 100 • www.boppo.depo.es
• boppo@depo.es
especificamente si se consideran necesarias obras exteriores ós sectores
para conectar có sistema viario existente.
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O cálculo da incidencia do desenrolo destes sectores na rede viaria esixiría a realización
dun estudio de tráfico cun modelo de xeración-atracción de viaxes, no que, por suposto inflúe
o resto dos usos do solo do municipio e do exterior ó mesmo. Ese estudio sería menester
no caso en que as actuacións fosen dunha importancia tal con respecto ó marco actual, que
suporan un cambio xeral do sistema.
Trátase, en consecuencia, de realizar unha aproximación do posible impacto dos sectores
na rede viaria más próxima, tendo en conta especificamente si se consideran necesarias
obras exteriores ós sectores para conectar có sistema viario existente.
En primeiro lugar faise unha aproximación dos viaxes producidos pola actuación, en base
a coeficientes normalmente utilizados nos estudios de tráfico, para obte-lo movemento global
En primeiro lugar faise unha aproximación dos viaxes producidos pola actuación, en
diario de
cada
sector. A partires
de aí,utilizados
analízase
o camiño
corto”para
a través
de estradas da
base
a coeficientes
normalmente
nos
estudios “máis
de tráfico,
obte-lo
movemento
diario cá
de rede
cada sector.
A partires
de aí, analízase o camiño “máis
rede principal,
ataglobal
conectar
viaria de
alta capacidade.
corto” a través de estradas da rede principal, ata conectar cá rede viaria de alta
capacidade.

Finalmente mídese o incremento da Intensidade Media Diaria (IMD) sobre as diferentes
Finalmente emídese
o incremento
da Intensidade
Diaria (IMD)
sobreseasobserven que
vías afectadas
se propoñen
medidas
correctorasMedia
nos casos
nos que
diferentes vías afectadas e se propoñen medidas correctoras nos casos nos que se
representan
una
da súa
capacidade
que esta
xaque
atópase ó límite
observen
queporcentaxe
representanimportante
una porcentaxe
importante
da súa, ou
capacidade
, ou
esta xa atópase ó límite do seu nivel de servizo.
do seu nivel de servizo.
IMPACTO SOBRE A REDE VIARIA DE SUR-D

IMPACTO SOBRE A REDE VIARIA DE SUR-D

SUPERF
m²

ua

D-1

19.382,00

7.752,80

D-2

10.367,00

4.146,80

D-3.N

47.630,00 23.815,00

D-4

11.367,00

D-5

40.025,00 16.010,00

SECTOR

4.654,80

Nº
VIVENDAS

APROV.
INDUSTRIAL

IMD. (**)
RESIDENCIAL

IMD.(*)
INDUSTRIAL

ua

viaxes/día

viaxes/día

VIA
(***)

IMPACTO

78

3

A

21

42

2

A

119

238

2

A

23

46

2

A

80

160

2

A

39

D-6

9.874,00

4.542.04

23

46

2

A

D-7

16.434,00

6.573,60

33

66

3

A

D-8

30.471,00 12.188,40

61

122

3

A

D-10

22.876,00 10.294,20

51

102

2

A

D-11

12.807,00

5.122,80

26

53

2

A

D-12

23.886,00

9.554,40

48

95

2

A

D-I-1

435.528,00

3

M

261.316,80

2.613

(*) Calcúlase en base a 1 viaxe/día/100m² construídos.
(**) Calcúlase en base a 2 viaxe/día/viv.
Analízase o tráfico por estradas locales, comarcales ou provinciales hasta a súa conexión cá
vía de alta capacidade.

IMD. 2003
(viaxes/día)
1
VÍA ALTA CAPACIDADE
Estimación: 14.000
2
PO-551.CANGAS-RANDE
18.033
Edita: Deputación
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3
PO-313.MOAÑA-MARÍN
1.720
VIA

IMPACTO
B

Baixo. Non é necesario adoptar medidas
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SOBRE
APROV.
LUCRATIVO

D-7

16.434,00

D-8
D-10

33

66

3

A

30.471,00 12.188,40

61

122

3

A

22.876,00 10.294,20

51

102

2

A

D-11

12.807,00

26

53

2

A

D-12

23.886,00

95

2

A

3

M
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(**) Calcúlase en base a 2 viaxe/día/viv.

Analízase o tráfico por estradas locales, comarcales ou provinciales hasta a súa conexión cá
vía de alta capacidade.

IMD. 2003
(viaxes/día)
Estimación: 14.000
18.033
1.720

VIA
1
2
3

VÍA ALTA CAPACIDADE
PO-551.CANGAS-RANDE
PO-313.MOAÑA-MARÍN

IMPACTO
B

A

Baixo. Non é necesario adoptar medidas
Medio. Recoméndase actuar sobre as medidas de seguridade na
vía
Alto. É necesario ampliar a capacidade da vía

E

Infraestrutura existente

M
N

É necesario realizar unha nova infraestrutura

242

CARACTERÍSTICAS, DIMENSIÓNS E CAPACIDADE DAS INFRAESTRUTURAS
Partindo
dos resultados
de capacidade
realízanse
cálculos das necesidades de auga
CARACTERÍSTICAS,
DIMENSIÓNS
E CAPACIDAD
DAS os
INFRAESTRUTURAS.
potable e de volume de vertidos de augas residuais.
Partindo dos resultados de capacidade realízanse os cálculos das necesidades de
auga potable e de volume de vertidos de augas residuais.

DEMANDA DE AUGA E VOLUME DE AUGAS RESIDUAIS POR SECTORES DE SUR-D
DEMANDA DE AUGA E VOLUME DE AUGAS RESIDUAIS POR SECTORES DE SUR-D
SUP
m²

APROV.
Nº
RESIDENCIAL VIVIENDAS

DOT.VIV.
m³/dia

C. MEDIO
m³/dia

C.MAX
l/seg

1,5

59

C. MEDIO
l/seg(*)

1,5

32

0.37

0.89

D-1

19.382,00

7.752,80

39

D-2
D-3.N

10.367,00

4.146,80

21

47.630,00

23.815,00

D-4

11.637,00

4.654,80

23

1,5

35

0.40

0.96

D-5
D-6

40.025,00

16.010,00

80

141

3.92

4.542,04

1,5

209

1.63

9.874,00

36

1,5

D-7
D-8

16.434,00

6.573,60

33

12.188,40

61

1,5

30.471,00

D-10

41.443,00

10.294,20

D-11
D-12

12.807,00

5.122,80

23.886,00

9.554,40

D-I-1

435.528,00

261.316,80

119

1,5

179

0.68
2.03

2.41

1.63
4.89

5.80

50
92

0.57

1.37

1,5

51

1,5

156

1.80

4.33

26

1,5

48
1.306

1.06

2.55

39
72

0.45

1.08

1,5
1,5

1.959

22.67

54.63

0.83

2.00

(*) Calcúlase en base a equivalencia:
1m³/dia = 1000l/86400seg.
(**) Cap. Máx. = 2.41 veces más que la media.

No Volume 3, Planos de Información, recóllense as redes de servizos a fin de analizar

Noa Volume
3, Planos
de Información,
recóllense
redes de servizos
a fin
de analizar
a
súa situación
estratéxica
con respecto
ós solosasurbanizables.
No plano
incluído
na
Memoria estratéxica
de planeamento,
indícanseós
os solos
colectores
ós que No plano incluído na Memoria
súa situación
con respecto
urbanizables.
de planeamento,
os colectores
óssique
osnecesarios
sectores propostos e si é o
conectaranseindícanse
os sectores
propostos e
é o conectaranse
caso, os ramais
do polígono
para efectuar
conexións.
caso,fóra
os ramais
necesarios
fóra do estas
polígono
para efectuar estas conexións.
Dado
que a aportación
por
sector
concreto
non é un feito• boppo@depo.es
Edita: Deputación
de Pontevedraproducida
• Depósito legal:
POun
1-1958
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illado que provoque un efecto sobre a rede, senón que é necesario
coñecer o estado do colector de vertido e as aportacións existentes e
previstas por outros condutos a fin de comprobar en que
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Dado que a aportación producida por un sector concreto non é un feito illado que provoque
un efecto sobre a rede, senón que é necesario coñecer o estado do colector de vertido e as
aportacións existentes e previstas por outros condutos a fin de comprobar en que “estado de
servizo” atópase, dimensiónase a nivel de Planeamento Xeral, pero no momento da redacción
dos Plans Parciais débese entrar, forzosamente, no detalle exacto das características do
vertido desde o ámbito de cada sector ata o punto de tratamento e vertido de efluente.
No cadro que se acompaña sinalase o colector que sería necesario e o colector existente
no punto de enganche e se propoñen accións no caso que se observe que a actuación supera
a capacidade da rede existente.
ESECTORES
CONEXIÓN
DOS SECTORES
CÓE SISTEMA
INCIDENCIA EINCIDENCIA
CONEXIÓN DOS
CÓ SISTEMA
DE SANEAMENTO
DEPURACIÓN.
DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN

D-1
D-2
D-3.N
D-4

SUP

APROV.

19.382,0
0 7.752,80
10.367,0
0 4.146,80

47.630,0
0 23.815,00
11.367,0
0 4.654,80

D-5

40.025,0
0 16.010,00

D-6

9.874,00 4.542.04

D-7
D-8
D-10
D-11
D-12
D-I-1

16.434,0
0 6.573,60

30.471,0
0 12.188,40
22.876,0
0 10.294,20
12.807,0
0 5.122,80
23.886,0
0 9.554,40

435.528,0 261.316,8
0
0

Nº
VIVENDAS

C.MAX
l/seg.

COLECTOR COLECTOR DEPURACIÓN
NECESARIO EXISTENTE
FINAL

ACTUACIÓNS
SOBRE A REDE

39

1.63

Ø150

Ø400

SI

Engadir pluviais

21

0.89

Ø150

Ø315

SI

Engadir pluviais

119

4.89

Ø150

Ø400

SI

Engadir pluviais

23

0.96

Ø150

Ø400

SI

Engadir pluviais

80

3.92

Ø150

Ø300

SI

Engadir pluviais

23

5.80

Ø150

Ø400

SI

Engadir pluviais

33

1.37

Ø150

Ø400

SI

Engadir pluviais

61

2.55

Ø150

Ø400

SI

Engadir pluviais

51

4.33

Ø150

Ø500

SI

Engadir pluviais

26

1.08

Ø150

Ø500

SI

Engadir pluviais

48

2.00

Ø150

Ø315

SI

Engadir pluviais

1.306

54.63

Ø250

inexistente

SOLUCION

Proxecto integral

PROPIA

Rede de Abastecemento deRede
Auga.de

Abastecemento de Auga

cadroque
quese
se acompaña
acompaña calcúlase
o caudal
necesario
de augade
potable
cada un
NoNo
cadro
calcúlase
o caudal
necesario
auga en
potable
en cada un dos
dos sectores de solo urbanizable delimitado. O ser a rede de abastecemento de auga
sectores
soloque
urbanizable
ser a rede
de abastecemento
de auga unha rede
unhaderede
traballa a delimitado.
presión; paraOcoñecer
o caudal
e a cota de presión
dispoñible
en
cada
punto
é
necesario
coñecer
o
sistema
na
súa
totalidade,
cósen cada punto
que traballa a presión; para coñecer o caudal e a cota de presión dispoñible
consumos e características e as cotas dos depósitos.
é necesario coñecer o sistema na súa totalidade, cós consumos e características e as cotas
Por elo, procédese un dimensionamento a nivel de Plan Xeral, pero no momento da
dos depósitos.
realización dos Planes Parciais se debe entrar, forzosamente, no detalle exacto das
características do ramal que abastece o sector e as incidencias que sobre o mesmo
presentan
as demais
actuacións
urbanísticas.
Edita: Deputación
de Pontevedra
• Depósito
legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es
O cálculo do ramal necesario, na consideración máis simple, esixe coñecer non só o
caudal consumido pola actuación concreta, senón o caudal que ha de servir o
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Por elo, procédese un dimensionamento a nivel de Plan Xeral, pero no momento da
realización dos Planes Parciais se debe entrar, forzosamente, no detalle exacto das
características do ramal que abastece o sector e as incidencias que sobre o mesmo presentan
as demais actuacións urbanísticas.
O cálculo do ramal necesario, na consideración máis simple, esixe coñecer non só o caudal
consumido pola actuación concreta, senón o caudal que ha de servir o mesmo, a efectos de
medir a pérdida de carga desde o punto de saída (depuradora de auga potable).
Dada a distancia desde o sector en cuestión e a situación do punto de subministro, calcúlase
a dimensión do conduto e a dimensión do existente. En caso de detectar diferencias notables
propóñense accións sobre a rede.
INCIDENCIA NO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE AUGA DE SUR-D

SECTOR

SUP

19.382,0
0

D-1

10.367,0
0

D-2
D-3.N

C.MAX
l/seg.

COTA
DEPÓSITO

COTA
SECTOR

DIFERENCIA
COTAS

ACTUACIÓNS
NA REDE

7.752,80

39

1.63

225,00

55,00

170,00

Captación

4.146,80

21

0.89

120,00

100,00

20,00

Captación

119

4.89

125,00

60,00

65,00

Captación

23

0.96

120,00

125,00

-5,00

Captación

80

3.92

135,00

20,00

115,00

Captación

4.542.04

23

5.80

177,00

30,00

147,00

Captación

6.573,60

33

1.37

177,00

80,00

97,00

Captación

61

2.55

177,00

60,00

117,00

Captación

51

4.33

370,00

35,00

335,00

Captación

5.122,80

26

1.08

370,00

70,00

300,00

Captación

9.554,40

48

2.00

370,00

30,00

340,00

Captación

1.306

54.63

0,00

350,00

-350,00

Depósito propio

47.630,0
0 23.815,00
11.367,0
0

D-4

APROV.
Nº
RESIDENCIAL VIVENDAS

4.654,80

D-5

40.025,0
0 16.010,00

D-6

9.874,00
16.434,0
0

D-7
D-8

30.471,0
0 12.188,40

D-10

22.876,0
0 10.294,20

D-11
D-12
D-I-1

12.807,0
0
23.886,0
0

435.528,00 261.316,80

11.6.—FICHAS DOS SECTORES DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
Nas fichas adxuntas localízanse o ámbito do sector de planeamento e as condicións do
seu desenrolo.
As superficies que se avanzan nas fichas entenderanse sempre como aproximadas,
debendo xustificarse a superficie real do ámbito mediante levantamentos topográficos.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO
LOCALIZACIÓN NO PLANO

USOS E TIPOLOXÍA
OBXECTO

SUR-D1
4-2-7

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

19.382,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO
APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,40

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

Articular o interior da mazá co solo
urbano que a rodea e completa-la
rede viaria.
Segundo lei
Plan Parcial

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2
Altura máxima III plantas

7.752,80 m2
COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá
titularidade pública en cuantía de 2,5 m2 de solo por cada 100 m2 edificables de uso residencial e terase en conta
a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
As establecidas na LOUG
En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
SUR-D2

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-2-7

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

10.367,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,40

OBXECTO

Colmatar o interior da mazá na que

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Parcial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

4.146,80 m2

se encontra.

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 1 e 2
Segundo a ordenanza 1 e 2
Altura máxima II plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
z

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas

aa

O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá
titularidade pública en cuantía de 2,5 m2 de solo por cada 100 m2 edificables de uso residencial e terase en conta
a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

bb O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

cc Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

dd De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

ee Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
y

As establecidas na LOUG

z

En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO
LOCALIZACIÓN NO PLANO

USOS E TIPOLOXÍA
OBXECTO

SUR-D3Norte
4-2-7

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

47.630,00 m2
0,5
0

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE
DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO

Ordenar a zona baleira delimitada,
articulando
o
aproveitamento
urbanístico co seu entorno.
Segundo lei
Plan Parcial

Vivenda unifamiliar

OUTROS USOS

Os autorizados Ordenanza 2

TIPOLOXÍA

Segundo a ordenanza 2
Altura máxima II plantas

23.815,00 m2
COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
-

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá

establecerse unha reserva con carácter de dotación autonómica para a construción de vivendas de promoción e

-

-

a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, dacordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
12. As establecidas na LOUG
13. En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
14. Soterraranse as liñas eléctricas que atravesan o ámbito a desenvolver.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO
LOCALIZACIÓN NO PLANO

USOS E TIPOLOXÍA
OBXECTO

SUR-D4
4-2-7

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

11.637,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO
APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,40

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

Colmatar o interior da mazá,
creación de viario e obtención de
dotacións.
Segundo lei
Plan Parcial

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2
Altura máxima II plantas

4.654,80 m2
COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
15. Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
16. O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá
establecerse unha reserva con carácter de dotación autonómica para a construción de vivendas de promoción e
a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

17. O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

18. Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

19. De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

20. Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
17. As establecidas na LOUG
18. En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
SUR-D5

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-2-8

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

40.025,00 m2
0,40

OBXECTO

Colmatar

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE
DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO

Segundo lei
Plan Parcial

OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

16.010,00 m2
COMPENSACIÓN

o

interior

da

mazá,

creación de viario e obtención de
dotacións.

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2
Altura máxima II plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
19. Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
20. O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá
establecerse unha reserva con carácter de dotación autonómica para a construción de vivendas de promoción e

titularidade pública en cuantía de 2,5 m2 de solo por cada 100 m2 edificables de uso residencial e terase en conta

22. Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, dacordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

23. De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

24. Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.
CONDICIÓNS PARTICULARES
21. As establecidas na LOUG
22. En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
23. Soterraranse as liñas eléctricas que atravesan o ámbito a desenvolver.
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do 28 de abril.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
SUR-D6

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-2-4/7

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

9.874,00 m2
0,46

OBXECTO

Completar o solo urbano ao norte do

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Parcial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

4.542,04 m2

núcleo.

Vivenda colectiva
Os autorizados Ordenanza 3
Segundo a ordenanza 3
Altura máxima IV plantas

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
3.
4.

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá

establecerse unha reserva con carácter de dotación autonómica para a construción de vivendas de promoción e

titularidade pública en cuantía de 2,5 m2 de solo por cada 100 m2 edificables de uso residencial e terase en conta

6.

7.
8.

a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
1

As establecidas na LOUG

2

En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.

3

O Planeamento de desenvolvemento deberá obter informe favorable da Consellería de Cultura que terá
carácter preceptivo e vinculante respecto aos usos e, no seu caso, as condicións físicas(estéticas e
volumétricas) que sexan requiridas as construcións, a fin de garantir a harmonización coas características ou
valores dos bens.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO
LOCALIZACIÓN NO PLANO

USOS E TIPOLOXÍA
OBXECTO

SUR-D7
4-2-7

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

16.434,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO
APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,40

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

Colmatar o interior da mazá,
creación de viario e obtención de
dotacións.
Segundo lei
Plan Parcial

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2
Altura máxima II plantas

6.573,60 m2
COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
1
2

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá

establecerse unha reserva con carácter de dotación autonómica para a construción de vivendas de promoción e

3
4

5
6

a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
1

As establecidas na LOUG

2

En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
SUR-D8

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-2-7

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

30.471,00 m2
0,40

OBXECTO

Colmatar

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE
DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO

Segundo lei
Plan Parcial

OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

12.188,40 m2
COMPENSACIÓN

o

interior

da

mazá,

creación de viario e obtención de
dotacións.

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2
Altura máxima II plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
1
2

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá

establecerse unha reserva con carácter de dotación autonómica para a construción de vivendas de promoción e

3
4

5
6

a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, dacordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
1

As establecidas na LOUG

2

En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.

3

Soterraranse as liñas eléctricas que atravesan o ámbito a desenvolver.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
SUR-D10

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-2-9

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

22.876,00 m2
0,45

OBXECTO

Colmatar

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE
DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO

Segundo lei
Plan Parcial

OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

10.294,20 m2
COMPENSACIÓN

o

interior

da

mazá,

creación de viario e obtención de
dotacións.

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2
Altura máxima II plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
1
2

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá

establecerse unha reserva con carácter de dotación autonómica para a construción de vivendas de promoción e

3
4

5
6

a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
1

As establecidas na LOUG

2

En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.

3

Soterraranse as liñas eléctricas que atravesan o ámbito a desenvolver.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
SUR-D11

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-2-8

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

12.807,00 m2
0,40

OBXECTO

Colmatar

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE
DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO

Segundo lei
Plan Parcial

OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

5.122,80 m2
COMPENSACIÓN

o

interior

da

mazá,

creación de viario e obtención de
dotacións.

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2
Altura máxima II plantas

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
1
2

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá

establecerse unha reserva con carácter de dotación autonómica para a construción de vivendas de promoción e

3
4

5
6

a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
1

As establecidas na LOUG

2

En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.

3

Soterraranse as liñas eléctricas que atravesan o ámbito a desenvolver.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO
LOCALIZACIÓN NO PLANO

USOS E TIPOLOXÍA
OBXECTO

SUR-D12
4-2-6

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA

23.886,00 m2

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO
APROVEITAMENTO TIPO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,40

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

Colmatar o interior da mazá,
creación de viario e obtención de
dotacións.
Segundo lei
Plan Parcial

Vivenda unifamiliar
Os autorizados Ordenanza 2
Segundo a ordenanza 2
Altura máxima II plantas

9.554,40 m2
COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
1
2

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá

establecerse unha reserva con carácter de dotación autonómica para a construción de vivendas de promoción e

3
4

5
6

a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

De acordo co establecido polo art. 30 da Lei de Costas, o deseño deberá evitar a formación de volumes e
pantallas arquitectónicas

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
1

As establecidas na LOUG

2

En terreos afectados pola zona de servidume de protección terán en conta os dispostos nos artigos 24 e
25 da Lei de Costas.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO

USOS E TIPOLOXÍA
SUR-D-I-1

LOCALIZACIÓN NO PLANO

4-2-2

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

435.528,00 m2
0,60

OBXECTO

Creación de solo industrial con

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan Parcial

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

obtención de dotacións.

Industrial e comercial
Xustificar polo Plan Parcial
Segundo Plan Parcial.

261.316,80 m2
COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Segundo art.47 da lei 15/2004

APARCAMENTOS
Segundo art.47 da lei
15/2004

CONDICIÓNS XERAIS
1
2

Cederase ao Concello o 10% do aproveitamento tipo do Polígono. Libre de cargas
O 30% da edificabilidade residencial destinarase a vivenda sometida a algún réxime de protección oficial. Deberá

establecerse unha reserva con carácter de dotación autonómica para a construción de vivendas de promoción e

titularidade pública en cuantía de 2,5 m2 de solo por cada 100 m2 edificables de uso residencial e terase en conta

4

7

a efectos do cálculos dotacionais de equipamentos e espazos libres locais.

O Plan parcial deberá someterase ao proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, de acordo coa lei 9/2006
do 28 de abril.

Previa a aprobación do Plan Parcial polo promotor/es deberá garantirse a dispoñibilidade dos servizos de
abastecemento de auga e saneamento e/ os compromisos necesarios para conexión e reforzo das redes
públicas ós que conecten, de acordo coas instrucións da empresa subministradora e dos servizos técnicos
municipais.

Observaranse as condicións xerais do art. 61 e teranse en conta os usos existentes na cartografía de usos
e elementos do art. 7 ambos da normativa do POL.

CONDICIÓNS PARTICULARES
1

As establecidas na LOUG

2

As establecidas no Plan Sectorial de Areas empresariais de Galicia.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN E DELIMITACIÓN DO SECTOR:
ESCALA:

4-2-02
1/5000
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11.7.- FICHAS DOS SECTORES DE SOLO URBANIZABLE TRANSITORIO.
Nas fichas adxuntas localízanse os dous ámbitos correspondentes a:
SURT 1.- Ámbito de “ A Xunqueira “.
SURT 2.- Ámbito de “Residencial Golf Domaio A-7”

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Estes ámbitos aprobados definitivamente están pendentes unicamente do remate das
obras de urbanización, por tanto unha vez finalizadas estas pasaran os terreos a contar coa
consideración de solar.
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE TRANSITORIO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO
LOCALIZACIÓN NO
PLANO

USOS E TIPOLOXÍA
SURT-1
4-2-07/4-208

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE

67.426,80 m2

APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

1,13

OBXECTO

Creación de solo residencial .

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan de Sectorización aprobado

OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

Xustificado no Plan aprobado
Segundo Plan de Sectorización.

DESENVOLVEMENTO
USO CARACTERÍSTICO Residencial

56.993,58 m2

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
CEDIDOS

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS APARCAMENTOS
CEDIDOS

Segundo Plan aprobado

CONDICIÓNS XERAIS
Segundo as condicións do planeamento aprobado e pendente da urbanización efectiva do
ámbito.

CONDICIÓNS PARTICULARES
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FICHA DE SOLO URBANIZABLE TRANSITORIO
IDENTIFICACIÓN
POLÍGONO
LOCALIZACIÓN NO
PLANO

USOS E TIPOLOXÍA
SURT-2
4-2-05/4-206

SUPERFICIE E APROVEITAMENTO
311.000,00
m2

SUPERFICIE
APROXIMADA
APROVEITAMENTO
LUCRATIVO

APROVEITAMENTO TIPO

SISTEMA DE ACTUACIÓN

0,30

OBXECTO

Creación de solo residencial .

CESIÓNS
INSTRUMENTO DE

Segundo lei
Plan de Sectorización aprobado

DESENVOLVEMENTO

USO CARACTERÍSTICO Residencial
OUTROS USOS
TIPOLOXÍA

Xustificado no Plan aprobado
Segundo Plan de Sectorización.

93.300,00 m2

COMPENSACIÓN

CESIÓNS DE SOLO PARA SISTEMAS XERAIS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
--

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
--

--

CESIÓNS MÍNIMAS DE SOLO PARA SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS
VIARIO

ESPAZOS LIBRES
PÚBLICOS
CEDIDOS

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS APARCAMENTOS
CEDIDOS

Segundo Plan aprobado

CONDICIÓNS XERAIS
Segundo as condicións do planeamento aprobado e pendente da urbanización efectiva do
ámbito.

CONDICIÓNS PARTICULARES
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CAPÍTULO 12.—RÉXIME E ORDENANZAS REGULADORAS DOS NÚCLEOS RURAIS
12.1.—RÉXIME.
12.2.—CONDICIÓNS DE USO.
Tipos de actuacións.
Obras de derruba e demolición.
Usos permitidos.
Actuacións prohibidas.
12.3.—CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN.
12.4.—INDICADORES DA FORMULACIÓN DE PLANS ESPECIAIS DE PROTECCIÓN,
REHABILITACIÓN E MELLORA DO MEDIO RURAL.
CAPÍTULO 12.—RÉXIME E ORDENANZAS REGULADORAS DOS NÚCLEOS RURAIS
12.1.—RÉXIME
Os terreos incluídos por este Plan como núcleo rural serán destinados ós usos relacionados
coas actividades propias do medio rural, e coas necesidades da poboación residente en ditos
núcleos.

Cando se pretenda construír novas edificacións, ou substituí-las existentes, os propietarios
deberán ceder gratuitamente o Concello os terreos necesarios para a apertura ou regularización
do viario preciso e executar, a súa costa, a conexión cós servizos existentes no núcleo.
No suposto de execución de plans especiais de protección, rehabilitación e méolla do
medio rural que contemplen actuacións de carácter integral nos núcleos rurais e delimiten
polígonos, os propietarios de solo están obrigados a:
Ceder gratuitamente ós concellos os terreos destinados a viais, equipamentos e dotacións
públicas.
Costear e executa-las obras de urbanización previstas no plan especial.
Solicita-la licenza de edificación e edificar cando o plan especial así o estableza.
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Os propietarios desta clase de solo teñen dereito ó seu uso e edificación nas condicións
establecidas por este Plan e a Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia, así como da lei 15/2004.
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12.2.—CONDICIÓNS DE USO. 12.2.1
Tipos de actuacións
Nos núcleos rurais delimitados polo Plan permitiranse, previa licenza municipal e sen
necesidade de autorización autonómica previa, as seguintes actuacións:
Obras de conservación e restauración das edificacións existentes, sempre e cando non
supoñan variación das características esenciais do edificio, nin alteración do lugar, volume e
tipoloxía tradicional. En todo caso, axustaranse ó disposto no artigo 29 da Lei 9/2002 (LOUG)
, así como da lai 15/2004.
Outras de rehabilitación e ampliación en planta ou altura das edificacións existentes que
non impliquen variación de súa tipoloxía, sempre que se cumpran as condicións establecidas
no artigo 29 da Lei 9/2002 (LOUG) , así como da lai 15/2004.
Novas edificacións de acordo cas regras establecidas no artigo 29 da Lei 9/2002 (LOUG),
así como da lai 15/2004.
12.2.2.—Obras de derruba e demolición
En virtude do disposto no artigo 26 da Lei 9/2002 (LOUG) , así como da lei 15/2004:

Aquelas construcións sen interese arquitectónico algún nas que, por seu reducido tamaño
ou imposibilidade de acceso, non sexa posible súa recuperación, restauración ou reconstrución
para calquera uso dos autorizados nesta Lei.
As edificacións de escaso valor histórico ou etnográfico das que, estando en ruína material
de acordo cá lexislación urbanística, con evidente perigo para as persoas ou cousas, non
sexa viable súa recuperación total ou parcial.
Tódolos añadidos que desvirtúen a tipoloxía, forma e volume de calquera edificación
primitiva, ou que polos materiais neles empregados supoñan un efecto distorsionador para
a harmonía e estética do conxunto edificatorio. Igualmente tódolos alpendres, almacéns e
edificacións auxiliares que estean nas mesmas condicións.
Nos supostos previstos no número anterior, solicitarase licenza de demolición acompañando
ó proxecto técnico un estudio xustificado e motivado do cumprimento e veracidade das
circunstancias que concorran de acordo cós especificado anteriormente.
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Queda prohibido o derrubamento ou demolición das construcións existentes, salvo nos
seguintes supostos:
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12.2.3.—Usos permitidos
En virtude do disposto no artigo 27 da Lei 9/2002 (LOUG) , así como da lei 15/2004:
O uso característico das edificacións nos núcleos rurais será o residencial. Así mesmo,
poderanse permitir usos comerciais, produtivos, turísticos e tradicionais ligados á vida rural,
así como pequenos talleres, sempre que non se altere a estrutura morfolóxica do asentamento
e o novo uso contribúa a revitaliza-la vida rural e mellora-lo nivel de vida dos seus moradores
e que, en todo caso, resulten compatibles có uso residencial.
12.2.4.—Actuacións prohibidas
En virtude do disposto no artigo 28 da Lei 9/2002 (LOUG) , así como da lai 15/2004, dentro
do núcleo rural non permitiranse:
As edificacións, xa sexan de vivenda, auxiliares ou doutro uso, cuxa tipoloxía non responda
ás do asentamento no que se sitúen.
Vivendas adosadas, proxectadas en serie, de características similares e colocadas en
continuidade en máis de tres unidades.
Naves industriais de calquera tipo.

A apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean contemplados no planeamento, así
como a ampliación dos existentes e a derruba, de maneira inxustificada, de muros tradicionais
dos rueiros ou corredoiras.
Os novos tendidos aéreos de telefonía, electricidade e outros.
As novas instalacións destinadas á produción agropecuaria que excedan do tipo tradicional
e familiar determinado pola Consellería competente en materia de agricultura.
Aqueles usos que, xa sexa polo tamaño das construcións, pola natureza dos procesos
de produción, polas actividades a desenrolar ou por outras condicións, aínda cumprindo cós
requisitos da lexislación medioambiental, non sexan propios do asentamento rural.
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Aqueles movementos de terras que supoñan unha agresión ó medio rural ou que varíen a
morfoloxía do paisaxe do lugar.
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12.3.—CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Comprende esta ordenanza as aldeas, lugares e rueiros de orixe agrario ou gandeiro, e
morfoloxía definida, que constitúen a base da trama rural e que dispoñen ou non dos seguintes
servizos: acceso rodado, subministro de enerxía eléctrica, rede de abastecemento de auga
e saneamento, e que o Plan recoñece como núcleo tradicional en función da súa vinculación
co medio.
CARACTERÍSTICAS ACTUAIS
Núcleos constituídos por agrupacións consolidadas de vivendas de carácter rural
con relacións comunitarias, vinculación coa racional explotación dos recursos naturais,
identificación toponímica e demais particularidades expresadas no artigo 13 da LOUG, así
como da lei 15/2004.
OBXECTIVOS
Establecer o regulamento preciso para cingui-los usos ás características propias destes
núcleos. Para o que se definen as condicións de edificación en función da situación do solo
respecto do núcleo: incluído na trama orixinal: Núcleo Tradicional.

A composición e volume das novas edificacións deberá ser similar ás edificacións
tradicionais existentes, dentro dos parámetros establecidos nos apartados seguintes.
CONDICIÓNS DA PARCELA
Parcela mínima:

NÚCLEO TRADICIONAL

segregación

300 m²

edificación

300 m²

Fachada mínima
segregación

12 m

edificación

Xustifica-lo acceso mín.=3 m
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Para autoriza-las edificacións esixirase ter resoltos con carácter previo e a costa do promotor
os servizos de acceso rodado (público), abastecemento de auga, evacuación e tratamento
das augas residuais e subministro de enerxía eléctrica ou, noutro caso, garantir a execución
simultánea coa edificación.
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Configuración a efectos de parcelacións:
A forma da propiedade debe ser tal que sexa posible trazar unha circunferencia de 12,00
m. de diámetro dentro da parcela neta, sen saír dos seus límites, sempre que isto se cumpra,
alomenos, co seu centro non máis alonxado dos 20,00 m. respecto á aliñación exterior en
distancia perpendicular á mesma, ademais de que entre o espazo onde poda situarse a
devandita circunferencia e a fronte da parcela non exista estreitamento menor de 6,00 metros.
Excepcións:
Nas parcelas con/para edificación entre medianeiras, por reuni-las condicións dadas nas
“determinacións particulares” para esta forma de construción, exímense do cumprimento da
“configuración esixible”.
Non obstante, a superficie mínima de parcela fixada, no caso de parcelas situadas entre
edificacións existentes, que non tivese a superficie mínima esixida, poderá autorizarse
excepcionalmente a edificación, podéndose rebasa-la ocupación máxima de parcela, sen
rebasa-los restantes parámetros, sempre cá edificación resultante axude a completar a
fisionomía do núcleo.
CONDICIÓNS DE APROVEITAMENTO E VOLUME
Deberase cumprir de forma expresa tódolos condicionantes impostor nas NHG, decreto
262/2007.

Exterior:
As liñas de cerre de parcela serán as definidas por unha paralela trazada a catro metros do
eixo da vía á que dea fronte, excepto nos casos nos que se conserve a edificación principal
e esta estea a menos desa distancia do eixo da vía, caso no que a aliñación oficial coincidirá
coa edificación principal sempre que se permita unha sección viaria mínima de cinco metros.
Todo elo sen prexuízo das liñas de edificación establecidas pola lexislación correspondente
para estradas autonómicas e provinciais.
Os espazos entre o límite da parcela orixinal e a aliñación oficial serán cedidos ó Concello
no momento da concesión da licenza de obra, acto que deberase documentar. A cesión do
devandito espazo efectuarase urbanizada nas condicións que establezca o Concello.
Sobre a aliñación oficial non se autorizan voos.
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Liña de edificación:
Para edificacións novas a posición da edificación dentro da parcela será libre, debendo
axustarse as condicións especiais determinadas para completar medianeiras.
Para obras de rehabilitación, consolidación ou conservación, coincidirá coa aliñación
actual. Si nestes casos se dera aumento de volume, este deberá cumprir as condicións para
as edificacións novas.
A apertura de novos viarios non previstos por este Plan, requirira a redacción dun Plan
Especial.
Rasantes
As rasantes definiranse de acordo co sinalado nas Normas Xerais.
Recuados
Na edificación principal esíxese un recuado mínimo de 2,00 metros os lindeiros.

No caso de parcelas nas que exista unha medianeira presentado por algunha edificación
principal dos extremeiros, existe obriga de acaroar a nova edificación á devandita medianeira,
de xeito que cubra a máxima superficie dela pero sen sobrepasar calquera outro dos parámetros
establecidos pola presente ordenanza.
Tipoloxía
Edificación illada, coas limitacións e condicións detalladas nas “determinacións particulares”
desta mesma ordenanza.
Modo de fixar o aproveitamento
NÚCLEO TRADICIONAL
Edificabilidade:

0,8 m²/m²

Ocupación máxima:

60 %
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Permítense as edificacións acaroadas sempre que exista acordo documentado entre os
colindantes. En tanto non sexa cuberta, a medianeira en espera deberá ter un acabado digno e
similar ós das fachadas principais, (revestimentos a base de monocapa, enfoscado e pintado,
etc), prohibíndose expresamente as fábricas de ladrillo e bloque vistas, os enfoscados sen
pintar e, os acabados de planchas fibrocemento , plásticas ou similares.
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Autorízanse sotos, sempre que queden incluídos na altura máxima permitida, non
computando edificabilidade. Os usos autorizados nestes serán os complementarios de
almacén e garaxe.
Os parámetros de edificabilidade, aplicaranse sobre a edificación principal, os usos
secundarios e as edificacións complementarias.
Altura
NÚCLEO TRADICIONAL
Altura máxima

II (B+1+BC) 7,00 m

Cubertas
NÚCLEO TRADICIONAL
Aproveitamento baixo cuberta

Si

Altura máxima de cumio

3,60 m.

Salvo en casos debidamente xustificados e previa autorización preceptiva do Concello,
os materiais a utilizar na terminación da cubrición serán tella cerámica e/ou pizarra, según
a tipoloxía propia da zona e o artigo 104 da LOUG. Quedan prohibidas as mansardas ou
bufardas e quebras nas vertentes dos faldrons de cuberta.
Condicións das edificacións adxectivas
Comprende os hórreos, alpendres, cortellos, rochos e adegas.
As edificacións auxiliares respectaran os retranqueos fixados para as edificacións principais
en canto a aliñación de fachada, e situaranse adosadas na edificación principal ou ós lindes
laterais, resolvéndose cá mesma tipoloxía de materiais.
Resolveranse exclusivamente en planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata a cornixa
non superior a 3,00 metros. e unha altura máxima de cumio non superior a 2,50 metros,
ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 20%
da parcela libre descontada a edificación principal.
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O aproveitamento baixo cuberta, computando edificabilidade, deberá estar inscrito nunha
pendente como máximo de 40º, trazada desde a cara superior do último forxado, respectando
en todo caso a limitación de alturas de 3,60 m. na liña de cumio, recibindo súa iluminación
e ventilación polos trasteiros e por ventás inclinadas, situadas no plano das vertentes das
cubertas.
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En razón da súa peculiar tipoloxía, os hórreos presentaranse exentos, quedando excluídos
do parámetro de altura máxima permitida da liña de cornixa dado para o resto das construcións
adxectivas.
USOS PERMITIDOS
Sen prexuízo do establecido no apartado 12.2.3., precísanse os usos autorizados nos
núcleos.
USO CARACTERÍSTICO

VIVIENDA, CATEGORÍA 1ª
CATEGORÍA PERMITIDA
1ª

Uso garaxe-aparcamento.

1ª e 2ª

Uso industrial.

1ª

Uso hoteleiro.

2ª

Uso comercial.

1ª, 2ª

Uso de espectáculos.

3ª, 4ª e 5ª

Uso de oficinas.

1ª e 3ª

Uso de salas de reunións.

3ª e 4ª

Uso relixioso.

Todas

Uso socio-cultural.

Todas

Uso deportivo.

2ª, 3ª e 4ª

Uso sanitario.

4ª, 5ª e 6ª

Residencial móbil.

Non se permite

Actividades extractivas.

Non se permite

Uso asistencial.

Todas

Uso educativo.

3ª

Uso Cámping

Non se permite

Uso de almacén.

1ª

Usos existentes.

Se non estivesen permitidos pola presente
ordenanza, se manterán permitindo obras de
conservación e adecuación á normativa que
lle fose de aplicación en función da actividade.
Nestes casos non se permitirán obras que
supoñan incremento da superficie destinada ó uso
non permitido.

Esíxese como mínimo dúas praza de garaxe ou aparcamento no interior da parcela, por
cada vivenda construída.
TIPOS DE OBRA PERMITIDOS
Os detallados no epígrafe 12.2.1.
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TIPO DE USO
Uso Vivenda.
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CONDICIÓNS ESTÉTICAS PARTICULARES
O tipo de edificación manterá as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do luar e, utilizarase para súa edificación os
materiais, cores e formas construtivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais
e propios da zona; excepcionalmente, por razóns xustificadas e, previa autorización do
Concello, poderán empregarse outros materiais, sempre que garántase súa adecuación ó
entorno; a carpintería exterior deberá ser de madeira ou de aluminio lacados en cores acordes
có medio rural.
As novas edificacións, e as ampliacións das existentes, manterán o carácter do conxunto,
según as seguintes regras:
Manteranse os elementos de sillería existentes.
O tamaño das edificacións conservarán o ritmo e proporción das tradicionais. Recoméndase
a cuberta inclinada a dúas ou catro augas.
Os corpos volados pechados, solanas, miradoiros, balcóns realizaranse ou conservarán
cás dimensións e características das existentes.

As edificacións adxectivas presentaranse con deseño axeitado e digno, con materiais de
calidade semellante á edificación principal, sen que isto implique o falseo da función e carácter
propios.
DETERMINACIÓNS PARTICULARES
As edificacións colindantes poderán adosarse cando se presenten en proxecto unitario,
ou cando exista acordo documental rexistrado entre ámbalas dúas propiedades, sendo de
obriga, nos dous casos, a construción simultánea ou inmediatamente sucesiva dos inmobles,
todo o que deberá constar na memoria xustificativa dos proxectos, ós efectos de consideralo
na concesión da preceptiva licenza.
Producirase obrigatoriedade de adosar en tódolos casos que exista edificación colindante
que presente medianeira no linde, estando conforme a ordenamento e con independencia da
altura que aquela teña. Se esta particularidade ocorrera no colindante de cadanseu lado, a
edificación levantarase entre medianeiras en tanto o permita a edificabilidade, sen detrimento
do racional deseño. Se isto non fora xustificativamente axeitado, adosarase polo menos a un
dos colindantes.
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As fachadas e muros de pedra manteranse vistos e os enfoscados pintados. Non se
permitirán novos tendidos aéreos de telefonía, electricidade e outros.
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En ningún caso produciranse construcións sucesivas entre medianeiras que dean lugar a
edificación sen interrupción en máis de 48,00 metros.
As edificacións adxectivas poderán situarse illadas, adosadas á edificación principal ou en
contacto co cerre de lindeiro, sempre que non se sitúen a menor distancia da aliñación exterior
que a fachada do edificio principal que dea cara ó vial.
En tanto a configuración da parcela e a posición da edificación principal o permitan, as
construcións adxectivas afastaranse da aliñación exterior máis que as fachadas, cara ó vial,
de ámbolos dous estremeiros.
En razón da súa peculiar tipoloxía, os hórreos presentaranse sempre exentos, podendo
emprazarse incluso por diante da edificación principal, quedando tamén excluídos do parámetro
de altura máxima permitida da liña de cornixa dado para as construcións adxectivas.
Para a obtención de licenzas nos elementos recollidos no Catálogo anexo a este PXOM,
así como naquelas edificacións situadas en áreas de protección, incluídas no solo regulado
por esta ordenanza, requirirase informe previo e vinculante dos organismos da administración
competente en materia de patrimonio, podendo establecer este organismo limitacións sobre
o volume, edificabilidade, alturas, etc., así como calquera condición marcada pola ordenanza,
en función de criterios de protección del elemento catalogado.

ordenanza, con excepción as de fóra de aliñación, poderanse realizar, ademais das obras
de mellora e conservación súa ampliación, sempre ca actuación non implique un aumento
superior ó 30% do volume orixinal. Sen prexuízo, das delimitacións que corresponda no caso
de estar catalogada, e sen superar en ningún caso as condicións de edificabilidade establecida
por esta ordenanza.
Con carácter excepcional, poderanse autorizar edificacións destinadas a equipamentos
comunitarios, que dando resposta ós parámetros formais actuais e, ás condicións
medioambientais do asentamento no que se emprazan non cumpran as condicións establecidas
no artigo 29 da Lei 9/2002. Neste caso para a obtención da licenza será necesario obte-lo
previo informe favorable do Conselleiro competente en materia de Urbanismo e Ordenación
do Territorio, a cuxo efecto presentarase un estudio xustificativo da solución aportada que
haberá de axustarse na medida do posible ó carácter rural das edificacións existentes na súa
forma, volume e tipoloxía.
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En todo caso, o volume total non poderá exceder ó individual das edificacións tradicionais
existentes no asentamento, nin supoñer unha forma desproporcionada co relación ás
construcións rurais alí existentes. Será posible, non obstante, a fragmentación deste volumes
en varios, interconexionados entre si, có fin de adapta-las volumetrías ás tipoloxías existentes,
cuxo aspecto se asemelle ás agrupacións das edificacións o lugar.
12.4.—INDICADORES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANS ESPECIAIS
DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA DO MEDIO RURAL
Estes plans especiais terán por finalidade a protección, rehabilitación e mellora dos
elementos máis característicos da arquitectura rural, das formas de edificación tradicionais,
dos conxuntos significativos configurados por elas e dos núcleos rurais.
En desenrolo deste Plan Xeral e, según o disposto no artigo 56.f) da Lei 9/2.002 (LOUG), así
como da lei 15/2004, deberá redactarse un Plan Especial de rehabilitación e mellora do medio
rural para calquera dos núcleos delimitados no Plan Xeral cando déanse simultaneamente
dous dos seguintes indicadores:
A densidade de vivendas do núcleo supera as 10 viv./Ha.
Número de licenzas concedidas para edificación (uso principal), ó amparo da presente
normativa, supere o 50% das vivendas e instalacións existentes no núcleo.
A constatación de problemas sanitarios debido a contaminación das augas potables.

Que exista a necesidade de máis solo residencial ou deficiencia de equipamentos ou zonas
libres, dentro do núcleo.
Neste suposto, procederase á redacción do Plan Especial e suspenderase a concesión de
licenzas, de acordo ó lo indicado a Lei 9/20002 (LOUG), así como da lei 15/2004.
O ámbito de cada plan especial abarcará os terreos comprendidos en un ou varios núcleos
rurais completos, así como os terreos clasificados como solo rústico pertencentes a un ou
varios termos municipais.
En cumprimento do artigo 72.3 da Lei 9/2.002 de Ordenación Urbanística de Galicia, así
como da lei 15/2004 o plan especial conterá as seguintes determinacións:
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Delimitación das áreas xeográficas homoxéneas en razón á morfoloxía dos asentamentos
de poboación, tipoloxía das edificacións, valores e potencialidades do medio rural merecedoras
de protección e outras circunstancias relevantes.
Estudio das parroquias e delimitación das áreas xeográficas homoxéneas en razón á
morfoloxía do asentamento de poboación, tipoloxía das edificacións, valores e potencialidades
do medio rural merecedoras de protección e outras circunstancias relevantes.
Delimitación dos núcleos rurais incluídos no seu ámbito.
Determinación das condicións de volume, forma, tipoloxía, características estéticas,
materiais a empregar e técnicas construtivas, condicións de implantación e aquelas outras
que se estimen necesarias para garanti-la conservación e preservación das características
propias do medio.
Identificación dos elementos que deban ser obxecto de protección específica para súa
conservación e recuperación, que haberán de incluírse no correspondente catálogo, así como
aqueles cuxa demolición ou eliminación sexa procedente.
Actuacións previstas para conservación, recuperación, potenciación e mellora dos
asentamentos tradicionais e seu entorno.

Previsión das áreas na que sexa necesaria a realización de actuacións de carácter integral,
para as que deberán delimitarse os correspondentes polígonos. Nestes casos, a densidade
máxima non poderá supera-las 25 vivendas por hectárea, sen prexuízo do cumprimento
obrigado das condicións de uso e edificación establecidas na Lei 9/2.002 LOUG), así como
da lei 15/2004.
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CAPÍTULO 13.—NORMATIVA ESPECÍFICA DO SOLO RÚSTICO
13.1.—DELIMITACIÓN, RÉXIME E CONDICIÓNS XERAIS.
13.1.1.—Delimitación.
13.1.2.—Réxime.
13.1.2.1.—Facultades e deberes dos propietarios no Solo Rústico.
13.1.2.2.—Categorías. 13.1.2.3.—Condicións de Uso.
13.2.—CONDICIÓNS DE USO E/OU DESENROLO PARA CADA CATEGORÍA DE SOLO.
13.2.1.—Solo Rústico de protección ordinaria.
13.2.2.—Solo Rústico especialmente protexido.
13.2.2.1.—Solo Rústico de Protección Agropecuaria.
13.2.2.2.—Solo Rústico de Protección Forestal.
13.2.2.3.—Solo Rústico de Protección de Infraestruturas.
13.2.2.4.—Solo Rústico de Protección das Augas.
13.2.2.5.—Solo Rústico de Protección de Costas.
13.2.2.6.—Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
13.2.2.7.—Solo Rústico de Protección de Patrimonio.
13.2.2.8.—Solo Rústico de Protección de Interese Paisaxístico.

13.3.1.—Condicións xerais das edificación.
13.3.2.—Condicións adicionais que deberán cumpri-las edificacións destinadas a usos
residenciais vinculados ás explotacións agrícolas ou gandeiras.
13.3.3.—Condicións adicionais para outras actividades constritivas non residenciais.
13.4.—PROCEDEMENTO PARA OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓNS.
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CAPÍTULO 13.—NORMATIVA ESPECÍFICA DO SOLO RÚSTICO
13.1.—DELIMITACIÓN, RÉXIME E CONDICIÓNS XERAIS
13.1.1.—Delimitación
Constitúe o Solo Rústico os terreos que este Plan Xeral non incluíu nas categorías de
solo urbano, núcleo rural ou solo urbanizable e, aqueles que considerou susceptible de ser
protexido en función dos seus valores naturais, paisaxísticos, produtivos, etc. Os ámbitos
quedan grafiados nos planos a escala 1:5.000.
13.1.2.—Réxime
13.1.2.1.—Facultades e deberes dos propietarios no solo rústico.
Según o disposto no artigo 31 da Lei 9/2.002 (LOUG) , así como da lei 15/2004:
Os propietarios de terreos clasificados como solo rústico terán o dereito a usar, desfrutar e
dispoñer deles, de conformidade ca natureza e destino rústico dos mesmos. A estes efectos,
os propietarios poderán levala a cabo:
Accións sobre o solo ou subsolo que no impliquen movemento de terras, tales como
aproveitamentos agropecuarios, pastoreo, roturación e desecación, así como valados con
elementos naturais ou de setos.

Ademais, poderán levar a cabo as actuacións complementarias e imprescindibles para o
aproveitamento madeireiro, tales como a apertura de vías de saca temporais, os cargadoiros
temporais de madeira e o estacionamento temporal de maquinaria forestal, sempre que os
propietarios se comprometan a repoñer os terreos ó seu estado anterior no prazo que se
determine. Para estes efectos, o concello poderá esixir a prestación das garantías necesarias.
Outras accións autorizadas nos termos previstos nesta Lei.
Os propietarios de solo rústico deberán:
Destinalos a fins agrícolas, forestais, gandeiros, cinexéticos, ambientais ou a outros usos
vinculados á utilización racional dos recursos naturais dentro dos límites que, no seu caso,
establezan esta Lei, o planeamento urbanístico e os instrumentos de ordenación do territorio.
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Solicitar autorización da Comunidade Autónoma para o exercicio das actividades
autorizables nos casos previstos nesta Lei, sen prexuízo do disposto na lexislación sectorial
correspondente.
Solicitar, nos supostos previstos na lexislación urbanística, a oportuna licenza municipal
para o exercicio das actividades contempladas no artigo 33 desta Lei.
Realizar ou permitir realiza-la administración competente os traballos de defensa do solo
e a vexetación necesarios para súa conservación e para evitar riscos de inundación, erosión,
incendio, contaminación ou calquera outro risco de catástrofe ou simple perturbación do medio
ambiente, así como da seguridade e saúdes públicas.
Cumpri-las obrigacións e condicións sinaladas nesta Lei para o exercicio das facultades
que correspondan según a categoría de solo rústico, así como as maiores restricións que
sobre elas impoña o planeamento urbanístico e a autorización autonómica outorgada ó
amparo desta Lei.
13.1.2.2.—Categorías
Este Plan Xeral recoñece e delimita as seguintes categorías de solo rústico:

Constituído polos terreos que o plan considera inadecuados para o seu desenvolvemento
urbanístico, por razón das súas características xeotécnicas ou morfolóxicas, polo alto
impacto territorial que implicaría a súa urbanización, polos riscos naturais ou tecnolóxicos
ou en consideración aos principios de utilización racional dos recursos naturais ou de
desenvolvemento sostible.
Solo Rústico especialmente protexido.
Constituído polos terreos que polos seus valores agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais,
científicos, naturais, paisaxísticos, culturais, suxeitos a limitacións ou servidumes para a
protección do dominio público ou doutra índole deban estar sometidos a algún réxime especial
de protección incompatible cá transformación urbanística. Dentro deste tipo de solo rústico,
especialmente protexido, en aplicación do artigo 32 da Lei 9/2.002 LOUG), así como da lei
15/2004, distinguiranse as seguintes categorías:
Solo Rústico de Protección Agropecuaria (SRPA).
Constituído polos terreos de alta produtividade agrícola ou gandeira, posta de manifesto
pola existencia de explotacións que a avalen ou polas propias características ou potencialidade
dos terreos ou das zonas onde se enclaven. O Concello de Moaña non conta con terreos
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obxecto de concentración parcelaria a partir da entrada en vigor da Lei 9/2002), así como da
lei 15/2004, nin terreos concentrados con resolución firme producida nos dez anos anteriores
a esta data.
Solo Rústico de Protección Forestal (SRPF).
Constituído polos terreos destinados a explotacións forestais e os que sustenten masas
arbóreas que deban ser protexidas por cumprir funcións ecolóxicas, produtivas, paisaxísticas,
recreativas ou de protección do solo, e igualmente por aqueles terreos de monte que, aínda
cando non sustenten masas arbóreas, deban ser protexidos por cumprir as ditas funcións e,
en todo caso, polas áreas arbóreas formadas por especies autóctonas, así como por aquelas
que sufrisen os efectos dun incendio a partir da entrada en vigor desta lei ou nos cinco anos
anteriores a ela. Igualmente considéranse solo rústico de protección forestal parte dos montes
públicos e os montes veciñais en man común.
Solo Rústico de Protección de Infraestruturas (SRPI).
Constituído polos terreos rústicos destinados á localización de infraestruturas e as súas
zonas de afección non susceptibles de transformación, como son as de comunicacións e
telecomunicacións, as instalacións para o abastecemento, saneamento e depuración da
auga, as de xestión de residuos sólidos, as derivadas da política enerxética ou calquera outra
que xustifique a necesidade de afectar unha parte do territorio, conforme as previsións dos
instrumentos de planeamento urbanístico e de ordenación do territorio.

Constituído polos terreos, situados fóra dos núcleos rurais e do solo urbano, definidos na
lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, ribeiras e marxes das
correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas
húmidas e as súas zonas de servidume.
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten
os instrumentos de planeamento urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán,
como mínimo, á zona de policía definida pola lexislación de augas, para os canais continuos
e, máis reducida para os canais discontinuos, de menor entidade.
Solo Rústico de Protección de Costas (SRPC).
Constituído polos terreos, situados fóra dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen
a unha distancia inferior a 100 metros do límite interior da ribeira do mar.
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O concello de Moaña solicitou á Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, a redución
de franxa de protección establecida pola LOUG ata os 100 metros contados desde o límite
interior da ribeira do mar, non sendo aceptado.
Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais (SRPEN).
Constituído polos terreos sometidos a algún réxime de protección por aplicación da Lei
9/2001, de conservación da natureza, ou da lexislación reguladora dos espazos naturais, a flora
e a fauna. Igualmente terán a dita consideración os terreos que os instrumentos de ordenación
do territorio, as normas provinciais de planeamento ou o planeamento urbanístico consideren
necesario protexer polos seus valores naturais, ambientais, científicos ou recreativos.
13.1.2.3.—Condicións de uso
Segundo o disposto no artigo 33 da LOUG, así como da lei 15/2004, os usos e actividades
posibles en solo rústico serán os seguintes:
Actividades e usos non construtivos:
Accións sobre o solo ou subsolo que impliquen movementos de terra, tales como dragados,
defensa de ríos e rectificación de canles, socalcamentos, desmontes, recheos e outras
análogas.
Actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, acampada dun día e
actividades comerciais ambulantes.

Depósito de materiais, almacenamento de maquinaria e estacionamento de vehículos ó
aire libre.
Actividades extractivas, incluída a explotación mineira, as canteiras e a extracción de áridos
ou terras.
Actividades e usos construtivos:
Construcións e instalacións agrícolas, tales como as destinadas ó apoio das explotacións
hortícolas, almacéns agrícolas, viveiros e invernadoiros.
Construcións e instalacións destinadas ó apoio da gandería extensiva e intensiva, granxas,
corrais domésticos e instalacións apícolas.
Construcións e instalacións forestais destinadas á extracción da madeira ou a xestión
forestal e as de apoio á explotación forestal, así como as de defensa forestal.
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Instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e previstas na ordenación sectorial
destas, así como, en todo caso, as de subministro de carburante.
Construcións e rehabilitacións destinadas ó turismo rural e que sexan potenciadoras do
medio onde se sitúen.
Instalacións necesarias para os servizos técnicos de telecomunicacións, a infraestrutura
hidráulica e as redes de transporte e distribución de enerxía eléctrica, gas, abastecemento de
auga e saneamento, sempre que non impliquen a urbanización ou transformación urbanística
dos terreos polos que discorren.
En todo caso, as edificacións necesarias para o funcionamento das infraestruturas e
servizos técnicos en solo rústico que superen os 50 metros cadrados edificados precisarán
autorización autonómica previa á licenza urbanística municipal, segundo o procedemento
establecido polo artigo 41 da LOUG, así como da lei 15/2004.
Construcións e instalacións para equipamentos e dotacións que deban localizarse
necesariamente no medio rural, como son: os cemiterios, as escolas agrarias, os centros de
investigación e educación ambiental e os campamentos de turismo.
Ademais, mediante a aprobación dun plan especial de dotacións regulado polo artigo 71
da lOUG, así como da lei 15/2004, poderán permitirse equipamentos sanitarios, asistenciais
e educativos, públicos ou privados, que en ningún caso poderán situarse a unha distancia
superior a 1.000 metros do solo urbano.

Cerramentos ou valado de predios nas condicións establecidas polo artigo 42.1.c) da lei.
Actividades de carácter deportivo, cultural e recreativo que se desenvolvan ao aire libre,
coas obras e instalacións mínimas e imprescindibles para o uso de que se trate.
Construcións destinadas a actividades complementarias de primeira transformación,
almacenamento e envasado de produtos do sector primario, sempre que garden relación
directa coa natureza, extensión e destino do predio ou da explotación do recurso natural.
Construcións e instalacións destinadas a establecementos de acuicultura.
Outras actividades análogas que determínense regulamentariamente e coordinadas entre
a lexislación sectorial e a Lei 9/2.002 (LOUG, así como da lei 15/2004).
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Os usos en solo rústico anteriormente relacionados determínanse para cada categoría
de solo, según o establecido polo artigo 34 da Lei 9/2.002 (LOUG),así como da lei 15/2004,
como:
Usos permitidos: os compatibles ca protección de cada categoría de solo rústico,
sen prexuízo da esixibilidade de licenza urbanística municipal e demais autorizacións
administrativas sectoriais que procedan.
Usos autorizables: os suxeitos a autorización da Administración Autonómica, previamente
á licenza urbanística municipal e nos que deban valorarse en cada caso as circunstancias que
xustifiquen súa autorización, cas cautelas que procedan.
Usos prohibidos: os incompatibles ca protección de cada categoría de solo ou que impliquen
un risco relevante de deterioro dos valores protexidos.
No solo rústico especialmente protexido para zonas con interese patrimonial, artístico
ou histórico, antes do outorgamento da licenza municipal será necesario obter o preceptivo
informe favorable do organismo autonómico competente en materia de patrimonio cultural.
Serán nulas de pleno dereito as autorizacións e licenzas que se outorguen para usos
prohibidos, así como as licenzas municipais outorgadas para usos autorizables sen a previa e
preceptiva autorización autonómica ou na contra da súas condicións.

En aplicación do artigo 35 da Lei 9/2.002 (LOUG), así como da lei 15/2004, establécense
as seguintes limitacións de apertura de camiños e movementos de terras:
Non permitirase a apertura de novos camiños ou pistas no solo rústico que non estean
expresamente contemplados no planeamento urbanístico ou nos instrumentos de ordenación
do territorio, salvo os camiños rurais contidos nos proxectos aprobados pola administración
competente en materia de agricultura, de montes ou de medio ambiente e aqueles que
obtiveran a correspondente autorización autonómica de conformidade co disposto no artigo
41 da presente Lei. En todo caso, a execución de novas pistas ou camiños que afecten a
solo rústico de protección de espazos naturais e de interese paisaxístico estará suxeita á
avaliación de efectos ambientais que prevé a Lei 1/1995, de 22 de xaneiro, de protección
ambiental de Galicia.
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Non necesitarán autorización autonómica previa, ós efectos da presente Lei, as
infraestruturas, dotacións e instalacións previstas nun proxecto sectorial aprobado ó amparo
da Lei 10/1995, de ordenación do territorio de Galicia.
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As novas aperturas de camiños ou pistas que se poidan realizar, deberán adaptarse ás
condicións topográficas do terreo, coa menor alteración posible do paisaxe e minimizándose
ou corrixíndose seu impacto ambiental.
Con carácter xeral quedan prohibidos os movementos de terra que alteren a topografía
natural dos terreos rústicos, salvo nos casos expresamente autorizados pola Lei 9/2.002
(LOUG), así como da lei 15/2004.
13.2.—CONDICIÓNS DE USO E/OU DESENROLO PARA CADA CATEGORÍA DE SOLO.
13.2.1.—Solo Rústico de protección ordinaria.
Usos permitidos por licenza municipal directamente: Os usos relacionados no artigo 33 da
LOUG, así como da lei 15/2004, apartado 1, letras b) e c), e no apartado 2, letras f) e i).
Usos autorizables pola Comunidade Autónoma: O resto dos usos relacionados no artigo
33 da LOUG, así como da lei 15/2004, así como os que se podan establecer a través dos
instrumentos previstos na lexislación de ordenación do territorio.
Usos prohibidos: Tódolos demais.
13.2.2.—Solo Rústico especialmente protexido
13.2.2.1.—Solo Rústico de Protección Agropecuaria (SRPA).

Usos autorizables pola Comunidade Autónoma: Os relacionados no artigo 33 da LOUG, así
como da lei 15/2004, apartado 1, letras a) e d), e no apartado 2, letras a), b), d) e), h), j), k) e l).
Usos prohibidos: Tódolos demáis.
13.2.2.2.—Solo Rústico de Protección Forestal (SRPF)
Usos permitidos por licenza municipal: Os relacionados no apartado 1, letras b) e c), e no
apartado 2, letras f) e i), do artigo 33 da LOUG, así como da lei 15/2004.
Usos autorizables pola Comunidade Autónoma: Os relacionados no apartado 1, letra a), e
no apartado 2, letras a), b), c), d) e), g), h), j), k) e l), do artigo 33 da LOUG, así como da lei
15/2004.
Usos prohibidos: Tódolos demáis.
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Usos permitidos por licenza municipal: Os relacionados no artigo 33 da LOUG, así como da
lei 15/2004, apartado 1, letras b) e c), e no apartado 2, letras f) e i).
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NORMAS DE PROTECCIÓN
Polas excepcionais condicións das masas forestais comprendidas nesta protección, é
obxectivo primordial a súa conservación e salvagarda na forma natural orixinal, prevalecendo
sobre calquera outro interese, o que determina o máis alto nivel de esixencias relativas ó
respecto e a súa manifesta incompatibilidade con outros usos concorrentes. En consecuencia:
Prohíbese a inclusión de especies estrañas na zona, alleas ó carácter da paisaxe, que
deterioren o equilibrio ecolóxico e que de algunha maneira alteren as condicións orixinais,
tendo presente o que establece o Decreto 81/89, de 10 de maio, da Consellería de Agricultura.
Os sistemas anexos ó bosque atlántico estarán sometidos á tutela dada pola Lei 4/1989,
de 27 de marzo, sobre a conservación das especies establecidas no decreto 82/89, de 11 de
maio, da Consellería de Agricultura.
Prohíbese a poda de árbores para explotación forestal ou para calquera outra finalidade
que non derive dos adecuados coidados para elimina-las partes degradadas por enfermidade
ou accidente, ou no caso co resgo de desprendemento ameace a seguridade pública ou dano
sobre outros espécimes.
A eliminación de calquera exemplar, por estas causas, ou súa morte natural ou accidental,
implica a reposición con outro exemplar da mesma especie, con salvedade de que preexistira
tivera características non concordantes cós demais.

A forestación de claros, nestas zonas, así como a densificación das arboradas ampararanse
nos pertinentes informes e determinacións periciais de forma semellante ó que se sinala no
punto anterior.
En tanto non estean esgotados para libra-los do mal que teñan, non autorizarase a
substitución de exemplares notables (por súa porte, antigüidade, localización ou significación),
de espécimes autóctonos de recoñecida estima, como carballos, olmos, etc.
Os característicos redutos autóctonos de estrutura forestal con sotobosque e/ou
vexetación asociada (como os castaños, etc.), consideraranse constituídos inseparablemente
por arborada, herbas, musgos e demais, dos que soamente se pode elimina-los excesos
perxudiais, respectando sempre as especies protexidas.
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En calquera caso, o tipo de coidados, a conveniencia da poda e as posibles substitucións
determinarase técnicos cualificados, con competencia ó efecto.
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Non se permite modifica-la configuración do terreo, salvo para preservar da erosión por
resgo de derrubamento, en calquera caso amparando a actuación de estudios xeolóxicos
avalados por técnicos con competencia, que determinen a actuación correcta.
Non se permite a apertura de camiños que non se dediquen á conservación e vixilancia do
medio, ou para formar pasos para a loita contra incendios, debendo discorrer polo borde das
masas arbóreas, sen alterar súas circunstancias, salvo que exista razón moi fundada para
atravesa-las.
Non se permite o vertido de lixo.
Non se permiten outras cercas que non sexan cercados rústicos preexistentes.
Non se permite o gando nin o pastoreo.
Non se permiten acampadas.
Non se permiten queimar lixo nin calquera outro fogo nas zonas de protección, precisarase
permiso específico do Concello para calquera forma de fogo nas proximidades destas masas
forestais, so admisibles nos lugares e condicións que ó efecto sinale a sección técnica
municipal.

Municipio poderá autoriza-lo aproveitamento de sotobosque de especies botánicas non
protexidas en tanto corresponda a excesos perxudiciais para o arborado, cás limitacións que
poidan derivar no caso de sotobosque asociado.
Concello ditara ou promoverá as medidas oportunas para a retirada de lixo, cando sexa
abundante, en prevención de incendios.
Concello poderá autorizar, para cada temporada e modalidade de recollida de froitos, resina
e outros semellantes, que non supoñan alteración nin perxuízo para o medio.
A protección forestal de masas arbóreas de alto interese botánico, ecolóxico, etc., alcance
tamén a protección de exemplares illados ou que formen grupos reducidos, aínda que sen
constituír unha masa forestal, no sentido da extensión ou volume, sempre que presenten
excepcionais condicións de porte, carácter, etc., incluíndose tanto as especies autóctonas,
xa citados, como aqueles que tradicionalmente caracterizan peculiares rincóns de pazos,
cementerios, etc.
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Non se permite cruza-lo área das masas forestais acá reguladas con condutos ou
instalacións de calquera tipo.
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13.2.2.3.—Solo Rústico de Protección de Infraestruturas. (SRPI)
Usos permitidos por licenza municipal: Os relacionados no apartado 1, letras b) e c),
apartado 2, letras f) e i) do artigo 33 da LOUG, así como da lei 15/2004.
Usos autorizables pola Comunidade Autónoma: Os relacionados no apartado 1, letra a) e,
no apartado 2, letra d), do artigo 33 da LOUG, así como da lei 15/2004.
3 Usos prohibidos: Tódolos demais.
13.2.2.4.—Solo Rústico de Protección das Augas
Usos permitidos por licenza municipal: Os relacionados no apartado 1, letras b) e c), e no
apartado 2, letras f) e i), do artigo 33 da LOUG, así como da lei 15/2004.
Usos autorizables pola Comunidade Autónoma: Os relacionados no apartado 1, letra a),
e no apartado 2, letras e) e l), do artigo 33 da LOUG, así como da lei 15/2004, sempre
que estean vinculados á conservación, utilización e desfrute do dominio público e do medio
natural, as piscifactorías e instalacións análogas.
Usos prohibidos: Tódolos demais, especialmente os usos residenciais e industriais.
Correspóndese cá protección de aquela superficie ca lexislación ó respecto denomina
dominio público hidráulico.

Constitúen o dominio público hidráulico do Estado, cás salvedades expresamente
establecidas na Lei:
As augas continentais, tanto as superficiais como as subterráneas renovables con
independencia do tempo de renovación.
Os leitos de correntes naturais, continuas ou descontinuas.
Os leitos dos lagos e lagóas e dos embalses superficiais en leitos públicos.
Os acuíferos subterráneos, ós efectos dos actos de disposición ou de afección dos recursos
hidráulicos (Art. 2 da Lei de Augas).
Enténdese por leito natural dunha corrente continua ou descontinua, o terreo cuberto
polas máximas crecidas ordinarias. Rexiranse pola Lei de Augas 29/1985 de 2 de agosto, e o
Regulamento de Dominio Público Hidráulico RD 849/1986, de 11 de abril.
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O Dominio Público Hidráulico.
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Todo uso privativo das augas non incluído no artigo 52 da Lei de Augas require concesión
administrativa.
Dominio Privado.
Son de dominio privado os leitos polos que, ocasionalmente, discorran augas pluviais en
tanto atravesen, dende seu orixe, unicamente fincas de dominio particular.
O dominio privado destes leitos non autorizan para facer neles labores sen construír obras
que podan facer varia-lo curso natural das augas en prexuízo do interese público ou de
terceiros, das cales súa destrución pola forza das avenidas poda ocasionar danos a persoas
ou cosas.
Zonas de Protección.
Enténdese por ribeiras as faixas laterais dos leitos públicos sitas por riba dos niveis de
augas baixas e por marxes ou terreos que lindan cós leitos.
As marxes están suxeitas, en toda a súa extensión lonxitudinal:
A unha zona de servidume a 5 m. de anchura para uso público que regularase
regulamentariamente.

Nas zonas próximas á desembocadura do mar, no entorno inmediato dos encoros ou
cando as condicións topográficas ou hidrográficas dos leitos e marxes o fagan necesario para
a seguridade de persoas e bens, poderá modificarse a anchura de ámbalas zonas na zona
que regulamentariamente se determine.
Poderán realizarse no caso de urxencias, traballos de protección de carácter provisional,
nas marxes dos leitos. Serán responsables dos danos eventuais que puideran derivarse das
citadas obras os propietarios cas construísen.
A zona de servidume para uso público definida en párrafos anteriores terán as finalidades
seguintes:
Paso para servizo de persoal de vixilancia do leito. Paso para o exercicio de actividades de
pesca fluvial. Paso para o salvamento de persoas ou bens.
Varado e amarre de embarcacións de forma ocasional e, no caso, de necesidade.
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A unha zona de policía de 100 m de anchura na que condicionarase o uso do solo e as
actividades que se desenrolen.
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Os propietarios destas zonas de servidume poderán libremente sembrar e plantar especies
non arbóreas, sempre que non impidan o paso sinalado no apartado anterior, pero non
poderán edificar sobre elas sen obte-la autorización pertinente, que outorgarase en casos moi
xustificados. As autorizacións para plantación de especies arbóreas requirirá autorización do
Organismo pertinente.
As situacións xurídicas derivadas das modificacións naturais dos leitos rexiranse polo
disposto na lexislación civil. En canto ás modificacións que orixínense polas obras legalmente
autorizadas estarase ós establecidos na concesión ou autorización correspondente.
Obras en zona de Policía
Na zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partires do leito e
có fin de protexe-lo dominio público hidráulico e o réxime de correntes, quedan sometidos ós
dispostos no Regulamento do D.P.H. as seguintes actividades e usos do solo:
As alteracións substanciais do releve natural do terreo.
As extraccións de áridos.
As construcións de todo tipo terán carácter definitivo ou provisional.
Calquera outro uso ou actividade que supoña un obstáculo para a corrente en réxime de
avenidas ou que poda ser causa de degradación ou deterioro do dominio público hidráulico.

competencia para acorda-la modificación correspondente ó Organismo, debendo instruí-lo
efecto o oportuno expediente no que deberá practicarse o trámite de información pública e o
de audiencia dos Concellos e Comunidades Autónomas, no territorio no que se encontran os
terreos gravados e os propietarios afectados. A resolución deberá ser publicada, polo menos,
no Boletín Oficial das provincias afectadas.
execución de calquera obra ou traballo na zona de policía de leitos necesitará autorización
administrativa previa do Organismo, sen prexuízo dos supostos especiais recollidos no
Regulamento do D.P.H. Dita autorización será independente de calquera outra que teña que
ser outorgada polos distintos órganos das administracións públicas:
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A modificación dos límites da zona de policía cando concorra algunha das causas sinaladas
no artigo 6 da Lei de Augas, solo poderá ser promovida pola Administración do Estado,
Autonómica ou Local.
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1.—Para realizar calquera tipo de construción en zona de policía de leitos, esixirase a
autorización previa ó organismo, excepto co correspondente plan de ordenación urbana, outras
figuras de ordenación urbanística ou plans de obras da administración, fosen informados polo
organismo de conca e recollesen as oportunas previsións presentadas ós efectos.
2.—Á petición referida unirase o plano de planta que inclúa a construción e marxes dos
leitos, cun perfil transversal polo punto de emprazamento da construción máis próxima ó leito,
na que quedarán reflexadas as posibles zonas exentas de edificios.
3.—A tramitación será a sinalada nos artigos 52 ó 54 do Regulamento do D.P.H.
4.—Os organismos de conca notificarán ó Concello competente as peticións de autorización
de construción na zona de policía de leito, así como as resolucións que nela recaian para os
efectos do posible outorgamento da correspondente licenza de obras.
Vertidos.
Son obxectivos da protección do dominio público hidráulico contra seu deterioro:
Conseguir e manter un adecuado nivel de calidade das augas.
Impedi-la acumulación de compostos tóxicos ou perigosos no subsolo, capaces de
contamina-las augas subterráneas.
Evitar calquera outra actuación que poida ser causa da súa degradación.

Efectuar vertidos directos ou indirectos que contaminen as augas.
Acumular residuos sólidos, escombros ou substancias, calquera que sexa súa natureza ou
lugar no que se depositen, que constitúan ou podan constituír un perigo de contaminación das
augas ou de degradación do seu entorno.
Efectuar accións sobre o medio físico ou biolóxico afecto á auga que constitúan ou podan
constituír unha degradación do mesmo.
O exercicio de actividades dentro dos perímetros de protección fixados nos Plans
Hidrolóxicos, cando puidera constituír un perigo de contaminación ou degradación do dominio
público hidráulico (Art. 89 da L.A.).
Toda actividade susceptible de provoca-la contaminación ou degradación do dominio público
hidráulico e, en particular, o vertido de augas continentais require autorización administrativa.
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Queda prohibido con carácter xeral e sen prexuízo do disposto no artigo 92 da Lei de
Augas:
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Para os efectos, consideraranse vertidos os que se realicen directa o indirectamente nos
leitos, calquera que sexa a natureza destes, así como os que se leven a cabo no subsolo ou
sobre o terreo, balsas o escavacións, mediante evacuación, inxección ou depósito.
13.2.2.5.—Solo Rústico de Protección de Costas (SRPC)
Usos permitidos por licenza municipal: os relacionados no apartado 1, letras a), b) e c), e
no apartado 2, letras f) e i), do art. 33 da LOUG,así como da lei 15/2010.

Usos prohibidos: Tódolos demais, especialmente os usos residenciais e industriais.
Nos 100 primeiros metros do área delimitada será, ademais, de aplicación o establecido pola
Lei 22/1.988 de 28 de Xullo, de Costas, el RD 1471/1.989, polo que se aproba o Regulamento
Xeral da Lei de Costas, e RD 1112/1.992 de 18 de setembro que modifica parcialmente o
Regulamento á Lei de Costas.
A utilización do dominio público, marítimo-terrestre, rexirase polo especificado no Título 3º
da Lei de Costas.
Deberase ter especial atención ó cumprimento dos Art. 23, 24, 25, 26 e 30, da Lei de
Costas, así como os artigos 27 y 28 e a disposición transitoria 4ª da Lei de Costas.
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Usos autorizables pola Comunidade Autónoma: os relacionados no apartado 1, letra a), e
Os relacionados na alínea 2, letras e) e l), do artigo 33º desta lei, así como as actividades e
construcións vinculadas directamente coa conservación, utilización, aproveitamento e gozo
do dominio público, do medio natural e do patrimonio cultural, e os que poidan establecerse
a través dos instrumentos previstos na lexislación de ordenación do territorio, sempre que
non leven á transformación da súa natureza rústica e quede garantida a integridade dos
valores obxecto de protección. Ademais dos usos anteriormente indicados, no solo rústico
de protección de patrimonio poderá autorizarse a ampliación de cemiterios preexistentes,
e nos de protección de costas e de protección das augas poderán autorizarse, así mesmo,
as construcións e instalacións necesarias para actividades de talasoterapia, augas termais,
sistemas de tratamento ou depuración de augas, estaleiros e instalacións imprescindibles
necesarias para a implantación de aparcadoiros abertos ao uso público para o acceso ás
praias, á práctica dos deportes náuticos e para a implantación de paseos marítimos ou fluviais,
así como os previstos na alínea 2, letra j), do artigo 33º desta lei, sempre que quede garantida
a integridade dos valores obxecto de protección.
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13.2.2.6.—Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais (SRPEN)
Usos permitidos por licenza municipal: Os relacionados no apartado 1, letras b) e c), e no
apartado 2, letra i), do artigo 33 da LOUG,así como da lei 15/2004..
Usos autorizables pola Comunidade Autónoma: Os vinculados á conservación, utilización
e disfrute do medio natural sempre que non atenten contra os valores obxeto de protección,
así como os relacionados no apartado 1, letra a) e, apartado 2, letra e), f) e l), do artigo 33 da
LOUG,así como da lei 15/2004..
Usos prohibidos: Tódolos demais, especialmente os usos residenciais e industriais.
Nestas áreas recoméndase redactar plans especiais, co carácter de plan de ordenación de
recursos naturais, que estableza os usos permitidos e que compatibilice seu aproveitamento.
Nos ámbitos delimitados non se autorizará ningún tipo de construción, excepto as torres de
vixilancia e as garitas de observación de aves, e aquelas outras necesarias para a conservación
e mellora do medio natural.
Ata que non se redacte o plan de conservación específico, non se autoriza ningún outro
tipo de uso, con excepción dos xa emprazados na actualidade.
13.2.2.7.—Solo Rústico de Protección de Patrimonio

(remitindo as condición de protección dos elementos con interese patrimonial, artístico
ou histórico, ás determinadas no Catálogo deste mesmo Plan), e cuxas proteccións, tanto
en canto ós ámbitos que abranguen, como ós graos das mesmas, foron fixados cós criterios
que a Lei establece para o solo rústico de Protección do Patrimonio, pero que moitas veces
abranguen solos urbanos, pero si introduce e establece a categoría de Solo Rústico de
Especial Protección Arqueolóxica (SREPA).
Neste caso, o plan delimita contornos de protección de patrimonio arqueolóxico, dos cales
enténdese que a delimitación correspondente o contorno integral do ben pertence a tipoloxía
de solo rústico de protección de patrimonio, posto que é a mais adecuada para a protección
dos propios xacementos arqueolóxicos, fora de ámbitos estritamente urbanos.
Neste sentido se integran nesta categoría de solo rústico de protección de patrimonio
tódolos ámbitos que nos planos de ordenación aparecen grafados como de protección integral.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Neste caso, o plan non delimita como áreas deste tipo de solo rústico,
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13.2.2.8.—Solo Rústico de Protección de Interese Paisaxístico
O Plan non establece este tipo de solo rústico, por consideralo incluído en outros, como os
de Protección das Costas, Forestal, das Augas, etc., e por ser as proteccións e as cautelas
establecidas para eles, suficientes para a conservación e mellora dos paisaxes que se
pretenden preservar.
13.3.—CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN NO SOLO RÚSTICO
13.3.1.—Condicións xerais da edificación.
En virtude do disposto no artigo 42 da Lei 9/2.002 (LOUG) ,así como da lei 15/2004, para
outorgar licenza ou autorizar calquera clase de edificacións ou instalacións no solo rústico
deberá xustificarse o cumprimento das seguintes condicións:

Estas solucións haberán de ser asumidas como coste a cargo exclusivo do promotor da
actividade, formulando expresamente o correspondente compromiso en tal sentido e aportando
as garantías esixidas ó efecto pola administración na forma que regulamentariamente
determínese e que poderán consistir na esixencia de prestar aval do exacto cumprimento de
ditos compromisos por importe do 10% do coste estimado para a implantación ou reforzo dos
servizos.
Preve-las medidas correctoras necesarias para minimiza-la incidencia da actividade
solicitada sobre o territorio, así como todas aquelas medidas, condicións ou limitacións
tendentes a consegui-la menor ocupación territorial e a mellora protección do paisaxe, os
recursos produtivos e o medio natural, así como a preservación do patrimonio cultural e a
singularidade e tipoloxía arquitectónica da zona.
Cumprir as seguintes condicións de edificación:
A superficie máxima ocupada pola edificación en planta non excederá do 20 % da
superficie do predio. Non obstante, as edificacións destinadas a explotacións gandeiras e
os establecementos de acuicultura poderán ocupar ata o 40 % da superficie da parcela.
Excepcionalmente, os instrumentos establecidos pola Lei 10/1995, de ordenación do territorio
de Galicia, poderán permitir unha ocupación superior para estas actividades, sempre que se
manteña o estado natural, cando menos, nun terzo da superficie da parcela.
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Garanti-lo acceso rodado público adecuado á implantación, o abastecemento de auga, a
evacuación e tratamento de augas residuais, o subministro de enerxía eléctrica, a recollida,
tratamento, eliminación e depuración de toda clase de residuos e, no seu caso, a previsión de
aparcamentos suficientes, así como corrixi-las repercusións que produza a implantación na
capacidade e funcionalidade das redes de servizos e infraestruturas existentes.
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O volume máximo da edificación será similar ao das edificacións tradicionais existentes
no solo rústico do contorno. No caso de que resulte imprescindible superalo por esixencias
do uso ou da actividade autorizable, procurarase descompoñer en dous ou máis volumes
conectados entre si co fin de adaptar as volumetrías ás tipoloxías propias do medio rural.
En todo caso, deberanse adoptar as medidas correctoras necesarias para garantir o mínimo
impacto visual sobre a paisaxe e a mínima alteración do relevo natural dos terreos.
As características tipolóxicas da edificación deberán ser congruentes coas tipoloxías rurais
tradicionais do contorno, en particular, as condicións de volumetría, tratamento de fachadas,
morfoloxía e tamaño dos ocos, e solucións de cuberta, que, en todo caso, estarán formadas
por planos continuos sen crebas nas súas vertentes. Agás en casos debidamente xustificados
pola calidade arquitectónica do proxecto, os materiais que se vaian utilizar na terminación da
cubrición serán tella cerámica e/ou lousa, segundo a tipoloxía propia da zona.

As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes
coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais do contorno. En tal sentido, para o acabado
das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e propios da zona. En
casos xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros
materiais acordes cos valores naturais, coa paisaxe rural e coas edificacións tradicionais do
contorno.
Os cerramentos e valados serán preferentemente vexetais, sen que os realizados con
material opaco de fábrica superen a altura de 1 metro, agás en parcelas edificadas, onde
poderán acadar 1,50 metros. En todo caso, débense realizar con materiais tradicionais do
medio rural no que se localicen, non permitíndose o emprego de bloques de formigón ou
outros materiais de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados na forma que
regulamentariamente se determine.
Cumpri-las seguintes condicións de posición e implantación:
A superficie mínima da parcela sobre a que se emprazara a edificación será a establecida,
en cada caso, por esta Lei, sen que a tal efecto sexa admisible a adscrición doutras parcelas.
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Nos solos rústicos de protección ordinaria, agropecuaria, forestal ou de infraestruturas, a
altura máxima das edificacións non poderá superar as dúas plantas nin os 7 metros medidos no
centro de todas as fachadas, desde a rasante natural do terreo ao arrinque inferior da vertente
de cuberta. Excepcionalmente, poderá superar os 7 metros de altura cando as características
específicas da actividade, debidamente xustificadas, fixeran imprescindible superalos nalgún
dos seus puntos. Nos demais solos rústicos protexidos, as edificacións non poderán superar
unha planta de altura nin 3,50 metros medidos de igual forma.

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

Os edificios situaranse dentro da parcela, adaptándose no posible ó terreo e ó lugar
máis apropiado para consegui-la maior redución do impacto visual e a menor alteración da
topografía do terreo.
Os retranqueos das construcións ás lindes da parcela haberán de garanti-la condición de
illamento e, en ningún caso, poderán ser inferiores a 5 metros.
As condicións de socalcamento obrigatorio e de acabado dos bancais resultantes deberán
definirse e xustificarse no proxecto, de modo que quede garantido o mínimo impacto visual
sobre o paisaxe e a mínima alteración da topografía natural dos terreos.
Manteranse o estado natural dos terreos o, no seu caso, o uso agrario dos mesmos ou con
plantación de arborado ou especies vexetais en, ó menos, a metade da superficie da parcela.
Farase constar obrigatoriamente no rexistro da propiedade a vinculación da total superficie
real da finca á construción e uso autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas
limitacións ó uso e edificabilidade impostas pola autorización autonómica.
En todo caso, o prazo para o inicio das obras será de seis meses a contar dende o
outorgamento da licenza municipal correspondente, debendo concluírse as obras no prazo
máximo de tres anos, a contar dende o outorgamento da licenza.
Transcorridos ditos prazos, entenderase caducada a licenza municipal e a autorización
autonómica, previo expediente tramitado con audiencia do interesado, e será de aplicación o
disposto no artigo 203 da LOUG, así como da lei 15/2004.

Ás obras de derruba e demolición que se pretendan realizar en solo rústico, lles será de
aplicación o disposto no artigo 26 da vixente Lei.
13.3.2.—Condicións adicionais que deben cumpri-las edificacións destinadas a usos
residenciais vinculados ás explotacións agrícolas ou gandeiras
As edificacións destinadas a uso residencial complementario da explotación agrícola ou
gandeira, ademais das condicións xerais especificadas no artigo 42 da LOUG, así como da lei
15/2004, cumprirán as seguintes:
A edificación deberá estar intimamente ligada á explotación agrícola ou gandeira do
solicitante. A tal efecto, deberá acreditarse fidedignamente e imprescindiblemente có
solicitante é titular dunha explotación das sinaladas e cá mesma cumpra os requisitos que
regulamentariamente determínense.
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Cá edificación teña a condición de illada, prohibíndose a construción de varias edificacións
residenciais sobre unha mesma parcela e as edificacións destinadas a usos residenciais
colectivos ou non vinculados á explotación.
En todo caso, a superficie mínima esixible, para poder edificar, nunca será inferior a 4.000
metros cadrados, a superficie ocupada pola edificación non superará o 5% da superficie neta
da parcela.
A edificación residencial non poderá emprazarse a unha distancia inferior a 100 metros de
calquera outra edificación emprazada en solo rústico, salvo as da propia explotación agrícola
ou gandeira.
Os plans de sectorización que afecten a ámbitos de protección do patrimonio cultural
deberán ser informados pola Dirección Xeral de Patrimonio.
13.3.3.—Condicións adicionais para outras actividades construtivas non residenciais
As construcións en solo rústico distintas das sinaladas no artigo anterior, ademais das
condicións xerais especificadas no artigo 42 da LOUG, así como da lei 15/2004, cumprirán as
seguintes:

Haberá de xustificarse cumpridamente a idoneidade do emprazamento elixido e a
imposibilidade o inconveniencia de ubica-las en solo urbano ou urbanizable con calificación
idónea.
Excepcionalmente, poderá outorgarse licenza, sen necesidade de autorización
autonómica previa, para a execución de pequenas construcións e instalacións destinadas a
explotacións agrícolas, gandeiras, cinexéticas e forestais ou ao servizo e ao funcionamento
das infraestruturas e obras públicas, sempre que quede xustificada a proporcionalidade da
construción ou instalación coa natureza, extensión e destino actual do predio no que se
localice e non se superen os 25 metros cadrados de superficie total edificada nin a altura
máxima dunha planta nin 3,50 metros. En todo caso, a tipoloxía da edificación e os materiais
de construción serán os determinados no artigo 42 da lei 9/2002,así como da lei 15/2004.
Igualmente, poderá permitirse, sen suxeición ao disposto polos artigos 42 e 44 da lei, a
instalación de invernadoiros con destino exclusivo ao uso agrario que se instalen con materiais
lixeiros e facilmente desmontables.
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A superficie da parcela na que se sitúe a edificación non será inferior a 5.000 metros
cadrados.
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Este réxime excepcional só será de aplicación no ámbito do solo rústico de protección
ordinaria e de especial protección agropecuaria, forestal ou de infraestruturas.
As obras de simple conservación e as obras menores ás que fai referencia o artigo 195.3
da lei non precisarán autorización autonómica con anterioridade á obtención da preceptiva
licenza urbanística municipal cando se realicen en edificacións que foron construídas ao
abeiro das preceptivas licenza urbanística e autorización autonómica.
As novas explotacións gandeiras sen base territorial non poderán situarse a unha distancia
inferior a 1.000 metros dos asentamentos de poboación e 250 metros da vivenda máis
próxima. Cando se trate de novas explotacións con base territorial, a distancia mínima aos
asentamentos de poboación e á vivenda máis próxima será de 200 metros.
O planeamento urbanístico ou os instrumentos de ordenación do territorio poderán reducir
ou aumentar estas distancias dentro do seu ámbito territorial de aplicación, respectando en
todo caso o establecido pola lexislación sectorial que sexa de aplicación.
13.4.—PROCEDEMENTO PARA OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓNS
O outorgamento de autorizacións en solo rústico axustarase ó disposto no artigo 41 da Lei
9/2.002 (LOUG) ,así como da lei 15/2004.

O procedemento para a tramitación das autorizacións autonómicas en solo rústico
axustarase ás seguintes regras:
O promotor deberá presenta-la solicitude ante o concello acompañada de anteproxecto
redactado por técnico competente, có contido que detállase regulamentariamente e, como
mínimo, a documentación gráfica, fotográfica e escrita que sexa suficiente para coñece-las
características esenciais do emprazamento e de seu entorno nun radio mínimo de 500 metros,
da titularidade dos terreos e superficie dos mesmos, do uso solicitado e das obras necesarias
para súa execución, conservación e servizo, súas repercusións territoriais e ambientais e as
que sexan necesarias para xustifica-lo cumprimento das condicións establecidas na Lei.
O concello someterá o expediente a información pública por un prazo mínimo de vinte
días, mediante anuncio que deberá publicarse no taboleiro de anuncios do concello e nun dos
xornais de maior difusión no municipio. O anuncio deberá indicar, como mínimo, a localización,
o uso solicitado, a altura e a ocupación da edificación pretendida, e o lugar e horario de
consulta da documentación completa.
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Concluída a información pública, o concello remitirá o expedinte completo tramitado á
Consellería competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo, incluíndo as
alegacións presentadas e os informes dos técnicos municipais e do órgano municipal que
teña atribuída a competencia para outorga-la licenza de obra. Transcorrido o prazo de tres
meses sen que o concello remitira o expedinte completo á Consellería, os interesados poderán
solicita-la subrogación desta última, que reclamará o expedinte ó concello e proseguirá a
tramitación hasta súa resolución.
A Consellería poderá requirir do promotor a documentación e información complementaria
que estime necesaria ou ben a subsanación das deficiencias da solicitude para adaptarse
ó disposto na presente Lei. Así mesmo, poderá recadar dos organismos sectoriais
correspondentes os informes que se estimen necesarios para resolver.
O director xeral competente en materia de urbanismo examinará a adecuación da solicitude
á Lei e os instrumentos de ordenación do territorio e resolverá no prazo de tres meses, a contar
dende a entrada do expediente completo no rexistro da Consellería competente, concedendo
a autorización simplemente ou condicionándoa xustificadamente á introdución de medidas
correctoras, ou ben denegándolla motivadamente. Transcorrido dito prazo sen resolución
expresa, entenderase denegada a autorización por silencio administrativo.
CAPÍTULO 14.—NORMAS REGULADORAS DO DESENROLO DOS PLANS ESPECIAIS
NON INCLUIDOS NO SOLO URBANO.

14.2.—PLANS ESPECIAIS DAS ZONAS PORTUARIAS.
14.3.—PLANS ESPECIAIS NAS ZONAS DE COSTA.
CAPÍTULO 14.—NORMAS REGULADORAS DO DESENROLO DOS PLANS ESPECIAIS
NON INCLUIDOS NO SOLO URBANO
14.1.—PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA
DO MEDIO RURAL.
Nos termos definidos polo artigo 72 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística de Galicia,
así como da lei 15/2004, e de conformidade cós indicadores establecidos no punto 15.4. deste
documento, poderanse formular Plans Especiais de Protección, Rehabilitación e Mellora do
Medio Rural, en desenrolo da Normativa deste documento.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

14.1.—PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA DO MEDIO
RURAL.

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

Ámbito.
O ámbito de cada plan especial abranguerá os terreos comprendidos nun ou en varios
núcleos rurais completos, así como os terreos clasificados como solo rústico pertencentes a
un ou a varios termos municipais.
Obxectivos.
Estes Plans Especiais terán por finalidade a protección, rehabilitación e mellora dos
elementos máis característicos da arquitectura rural, das formas de edificación tradicionais,
dos conxuntos significativos configurados por elas e dos núcleos rurais.
Determinacións.
Os Plans Especiais de Protección, Rehabilitación e Mellora do Medio Rural conterán as
seguintes determinacións:
Delimitación das áreas xeográficas homoxéneas en razón á morfoloxía dos asentamentos
de poboación, tipoloxía das edificacións, valores e potencialidades do medio rural, merecedoras
de protección e outras circunstancias relevantes.
Estudio das parroquias e delimitación das áreas xeográficas homoxéneas en razón á
morfoloxía do asentamento de poboación, tipoloxía das edificacións, valores e potencialidades
do medio rural merecedoras de protección e outras circunstancias relevantes.

Determinación das condicións de volume, forma, tipoloxía, características estéticas,
materiais a empregar e técnicas construtivas, condicións de implantación e aquelas outras
que estímense para garantir a conservación e preservación das características propias do
medio.
Identificación dos elementos que deban ser obxecto de protección específica para súa
conservación e recuperación, que haberán de incluírse no correspondente catálogo, así como
aqueles cuxa demolición ou eliminación sexa procedente.
Actuacións previstas para a conservación, recuperación, potenciación e mellora dos
asentamentos tradicionais e seu entorno.
Cales queira outras determinacións necesarias para o cumprimento dos seus fins.
Previsión das áreas na que sexa necesaria a realización de actuacións de carácter integral,
para as que deberán delimitarse os correspondentes polígonos.
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Nestes casos, a densidade máxima non poderá superar as 25 vivendas por hectárea, sen
prexuízo do cumprimento obrigado das condicións de uso e edificación establecidas na Lei e,
deberase ademais:
Asegura-la a creación de dotacións urbanísticas e equipamentos en proporción adecuada
ás necesidades colectivas e ás características da poboación do núcleo.
Preve-la implantación das redes de servizos urbanísticos que, cando menos haberanse de
referir a abastecemento de auga, alcantarillado, tratamento de augas residuais e alumeado
público.
Garanti-la funcionalidade da rede viaria do núcleo no seu conxunto, concretando a
definición xeométrica de seu trazado en planta, a ordenación de seus seccións transversais
ou a pavimentación e tratamento superficial da rede.
Tramitación.
A tramitación dos plans especiais de protección, rehabilitación e mellora do medio rural
corresponde ó Conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio ou
ó municipio que houbera formulado e axustarase ó establecido polo artigo 87 da LOUG, así
como da lei 15/2004.
Sistema de comunicacións.

Equipamentos.
As reservas para dotacións estableceranse en proporción adecuada ás necesidades
colectivas e nunca en extensión inferior a 20 metros cadrados de solo por cada vivenda,
aplicados sobre a capacidade total de vivendas que resulte do Plan Especial, a cuxo efecto
teranse en consideración a efectiva afección de terreos e parcelas polas edificacións xa
existentes no momento de redacta-lo Plan.
O Plan Especial proporá o uso concreto das reservas e virá xustificada, en función das
características da poboación do núcleo e do nivel dotacional do conxunto da parroquia,
tendo en conta a propia dotación prevista para outros núcleos rurais que dispoñan xa de
planeamento especial, baixo o criterio de distribución das diferentes clases de dotacións entre
os distintos núcleos rurais da respectiva parroquia, ó obxecto de constituír superficies de
entidade suficiente para a finalidade a que se destinen.
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O sistema básico de comunicacións de ámbito do Plan Especial será o reflexado en planos
de ordenación deste Plan, sen prexuízo das propostas para completar ou desconxestionar co
Plan Especial poda aportar dentro na súa propia finalidade e, das concrecións e desenrolos
definidos como obxectivos específicos do mesmo.
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Servizos Urbanísticos.
Plan Especial determinará o trazado e características de, ó menos, as seguintes redes de
servizos:
Rede de abastecemento de auga indicando as captacións ou fontes que haberán de
alimentar.
Rede de alcantarillado con solución proposta de depuración de alumeado público.
Rede de alumeado público.
Para ditas redes, o Plan determinará con exactitude a situación dos centros de servizos
afectos á infraestrutura das mesmas. Así mesmo, o Plan Especial determinará as características
das obras de pavimentación e acondicionamento das redes viarias, tanto viaria como peonil.
14.2.—PLANS ESPECIAIS DAS ZONAS PORTUARIAS
Deberán redactarse plans especiais para a ordenación das zonas portuarias de Moaña,
Meira e Domaio dependentes de Portos de Galicia, SP 1, SP 2 e SP 3 respectivamente,
por conta das Autoridades Portuarias competentes e de acordo có disposto nos artigos 18
e seguintes da Lei 27/1992, de 24 de novembro, de Portos do Estado e a Mariña Mercante.
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Estes plans especiais coidaran e xustificarán especialmente a conexión cós servizos
urbanos e evitarán a formación de barreiras de edificación con respecto ós núcleos urbanos
correspondentes.
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IDENTIFICACIÓN
P.E.
PORTO MOAÑA

SP-1

LOCALIZACIÓN

Planos 4-3-25

ÁMBITO

Facilitado por Portos de Galicia

OBXECTO

Dar cumprimento á Lei 27/92 do 24 de Novembro de Portos do Estado e
Mariña Mercante, pola que se define o desenrolo urbanístico dos espazos
portuarios

CONDICIÓNS
O Plan coidara e xustificará a conexión do recinto portuario có espazo urbano exterior, axeitando
os bordes a unha transparencia visual ordenada, unha accesibilidade clara e unha mellora ambiental
das zonas de borde urbano.
Evitará a formación de barreiras de edificación co respecto ó núcleo urbano de Moaña.
Establecerase as futuras actuacións portuarias establecendo indicadores que permitan contemplar
en todo momento as posibles variacións do núcleo de Moaña.
Regularanse as actuacións a realizar establecendo as delimitacións pertinentes en función da súa
posición respecto ó núcleo urbano.
Ordenanza transitoria: en tanto non sexa aprobado o Plan Especial, as obras a realizar no ámbito
do porto axustaranse ó disposto no art. 19 da Lei 27/92.
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IDENTIFICACIÓN
P.E.
PORTO MEIRA

SP-2

LOCALIZACIÓN

Plano 4-3-26

ÁMBITO

Facilitado por Portos de Galicia

OBXECTO

Dar cumprimento á Lei 27/92 do 24 de Novembro de Portos do Estado e
Mariña Mercante, pola que se define o desenrolo urbanístico dos espazos
portuarios

CONDICIÓNS
O Plan coidara e xustificará a conexión do recinto portuario có espazo urbano exterior, axeitando
os bordes a unha transparencia visual ordenada, unha accesibilidade clara e unha mellora ambiental
das zonas de borde urbano.
Evitará a formación de barreiras de edificación co respecto a Illa de Samertolameu.
Regularanse as actuacións a realizar establecendo as delimitacións pertinentes en función da súa
posición respecto ó núcleo urbano.
Ordenanza transitoria: en tanto non sexa aprobado o Plan Especial, as obras a realizar no ámbito
do porto axustaranse ó disposto no art. 19 da Lei 27/92.
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IDENTIFICACIÓN
P.E.
PORTO DOMAIO

SP-3

LOCALIZACIÓN

Plano 4-3-27

ÁMBITO

Facilitado por Portos de Galicia

OBXECTO

Dar cumprimento á Lei 27/92 do 24 de Novembro de Portos do Estado e
Mariña Mercante, pola que se define o desenrolo urbanístico dos espazos
portuarios

CONDICIÓNS
O Plan coidara e xustificará a conexión do recinto portuario có espazo urbano exterior,
axeitando os bordes a unha transparencia visual ordenada, unha accesibilidade clara e
unha mellora ambiental das zonas de borde urbano.
Evitará a formación de barreiras de edificación co respecto ó núcleo urbano de Domaio.
Establecerase as futuras actuacións portuarias establecendo indicadores que
permitan contemplar en todo momento as posibles variacións do núcleo de Domaio.
Regularanse as actuacións a realizar establecendo as delimitacións pertinentes en función da
súa posición respecto ó núcleo urbano.
Ordenanza transitoria: en tanto non sexa aprobado o Plan Especial, as obras a realizar no
ámbito do porto axustaranse ó disposto no art. 19 da Lei 27/92.
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IDENTIFICACIÓN
P.E.P.V

MOAÑA- DOMAIO SP-4 PLAN ESPECIAL PORTO DE VIGO
LOCALIZACIÓN

Plano 4-2-08/4-2-09

ÁMBITO

Plan especial do Porto na ria de Vigo. Concello de Moaña.

OBXECTO

Desenvolver a DEUP (Delimitación de espazos e usos portuarios do porto)
dependente do Porto de Vigo
A Autoridade Portuaria definirá mediante este Plan o desenvolvemento
urbanístico dos espazos e os seus usos portuarios.

CONDICIÓNS
O Plan será redactado pola Autoridade portuaria de Vigo, seguindo as condicións establecidas
por esta, e segundo as determinacións da regulación en materia de solo vixente no momento
da súa tramitación.
Respectaranse as condicións recollidas polo POL para a zona.

Respectaranse as afeccións do LIC de San Simón.

REXIME TRANSITORIO
En tanto non se aprobe o correspondente Plan Especial so poderán autorizarse as obras cuxos
proxectos conten coa preceptiva autorización da Autoridade Portuaria e respectando en todo
caso a Delimitación de espazos e usos portuarios do Porto de Vigo ou norma que o substitúa.

LOCALIZACIÓN
Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

-LOCALIZACION 01 PEPV
-LOCALIZACION 02 PEPV
-LOCALIZACION 03 PEPV
-LOCALIZACION 04 PEPV
-LOCALIZACION 05 PEPV
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14.3.- PLANS ESPECIAIS NAS ZONAS DE COSTA
O Concello, en coordinación coa Dirección Xeral de Costas do Ministerio de Medio
Ambiente, deberá redacta-los seguintes Plans Especiais, co obxectivo de ordena-las áreas
costeiras aínda pendentes dun proceso integral de saneamento e reforma.
Estes plans especiais, ó igual cós de Portos, coidarán e xustificarán especialmente a
conexión cos servicios urbanos e evitarán a formación de barreiras de edificación con respeto
ós núcleos urbanos correspondentes.
Todo elo mediante o cumplimento da legislación de costas en actual vigor, lei 22/88 de
Costas, e o Reglamento que a rixe.
——  Usos permitidos por licencia municipal: os relacionados no apartado 1, letras b) e
c), e no apartado 2, letras f) e i), do art. 33 da LOUG,así como da lei 15/2004.
——  Usos autorizables pola Comunidade Autónoma: os relacionados no apartado 1,
letra a), e no apartado 2, letras e) e l), do art. 33 da LOUG,así como da lei 15/2004,
sempre que estean vinculados á conservación, utilización e disfrute do dominio
público e do medio natural, as piscifactorías e instalacións análogas.
——  Usos prohibidos: Tódolos demáis, especialmente os usos residenciais e industriais.

A utilización do dominio público, marítimo-terrestre, rexirá-se polo especificado no Título 3º
da Lei de Costas.
Deberase ter especial atención ó cumprimento dos Art. 23, 24, 25, 26 e 30, da Lei de
Costas, asi como os artigos 27 y 28 e a disposición transitoria 4ª da Lei de Costas.
En calquer caso, os Plans Especiais definidos no presente documento, estarán suxeitos ós
informes que disparán os artígos 112a) e 117 da Lei de Costas.
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Nos 100 primeiros metros do área delimitada será, ademáis, de aplicación o establecido pola
Lei 22/1.988 de 28 de Xullo, de Costas, el RD 1471/1.989, polo que se aproba o Regulamento
Xeral da Lei de Costas, e RD 1112/1.992 de 18 de setembro que modifica parcialmente o
Regulamento á Lei de Costas.
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IDENTIFICACIÓN
P.E.

1

LOCALIZACIÓN

Plano 4.3.05-10

ÁMBITO

Paseo de Moaña. Solo urbano

OBXECTO

Ordena-las edificacións, concesións e usos que actualmente concurren no
ámbito.

CONDICIÓNS
Primacía dos usos públicos fronte a outros calesquera.
Reducción das construccións permanentes ó mínimo, que garanta o correcto
funcionamento do ámbito.
Evita-la formación de barreiras visuais na libre contemplación da beira do mar.
Poderán localizarse usos compatibles co uso recreativo público: deportivos, socio
culturais, salas de reunión… que deberán considerarse con carácter indicativo e que
en calquera caso, se procede, precisarán do correspondente título habilitante.
Establecimento de condicións para as novas edificacións e os novos usos que
poderan devenir do P.E.
Seguiran as disposicións de aplicación da Lei 22/1.988 de 28 de Xullo, de Costas, el RD
1471/1.989, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Costas, e RD
1112/1.992 de 18 de setembro que modifica parcialmente o Regulamento á Lei de
Costas, en canto as regulacións de dominio público marítimo-terrestre, en especial o
título III da mesma.
Respeto a zona de servidumbre de protección estarase o disposto nos artículos 24 e
25 da Lei de Costas.

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Cumprir co Plan de Ordenación do Litoral.
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IDENTIFICACIÓN
P.E.

2

LOCALIZACIÓN

Plano 4.3.12

ÁMBITO

Illa de Samertolameu.Solo urbano

OBXECTO

Ordena-las edificacións, concesións e usos que actualmente concurren no
ámbito.

CONDICIÓNS
Mantenemento da estructura e aproveitamento edificatorio existentes.
Establecemento das normas de protección dos elementos singulares e do criterio xeral
de recuperación ambiental.
Manteranse os usos actualmente existentes, tolerando súa sustitución por usos
hoteleros e equipamentos; que deberán considerarse con carácter indicativo e que en
calquera caso, se procede, precisarán do correspondente título habilitante.
Defini-las actuacións de acondicionamento e reurbanización, entre as que débese inclui-lo
tratamento da conexión da Illa co Meira.
Análise arqueolóxico previo a calesquera actuación.
Primacía dos usos públicos fronte a outros calesquera.
Seguiran as disposicións de aplicación da Lei 22/1.988 de 28 de Xullo, de Costas, el RD
1471/1.989, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Costas, e RD
1112/1.992 de 18 de setembro que modifica parcialmente o Regulamento á Lei de
Costas, en canto as regulacións de dominio público marítimo-terrestre, en especial o
título III da mesma.
Respeto a zona de servidumbre de protección estarase o disposto nos artigos 24 e 25
da Lei de Costas.

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Cumprir co Plan de Ordenación do Litoral.
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IDENTIFICACIÓN
P.E.

3

LOCALIZACIÓN

Plano 4.3.13-18-19-22-

ÁMBITO

Costa de Latón. Mixto Solo Rústico-Solo Urbano

OBXECTO

Regula-los usos, actividades e construccións de carácter industrial, turístico e
recreativo, vinculados á costa.

CONDICIÓNS
Ordena-la tolerancia de usos turístico- recreativos e deportivos, entre os que cabería
prever un porto deportivo; usos que deberán considerarse con carácter indicativo e que
en calquera caso, se procede, precisarán do correspondente título habilitante.
As novas edificacións que desenrolen estes usos, haberán de acada-los criterios de
integración paisaxística e, evita-la formación de barreiras visuais na libre contemplación
da beira do mar.
Ordenar e regula-los asentamentos industriais ligados ó mar existentes e, xestionar solo
para a impantación doutros novos.
Ordena-las zonas de articulación co solo urbano colindante, incluindo espacios libres
públicos.
Completa-lo sistema viario do ámbito.
Establece-las medidas de protección sobre aqueles ámbitos de preeminencia paisaxística.
Seguiran as disposicións de aplicación da Lei 22/1.988 de 28 de Xullo, de Costas, el RD
1471/1.989, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Costas, e RD
1112/1.992 de 18 de setembro que modifica parcialmente o Regulamento á Lei de
Costas, en canto as regulacións de dominio público marítimo-terrestre, en especial o
título III da mesma.
Respeto a zona de servidumbre de protección estarase o disposto nos artigos 24 e 25
da Lei de Costas.

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Cumprir co Plan de Ordenación do Litoral.
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P.E.

4

LOCALIZACIÓN

Plano 4.2.8-9

ÁMBITO

A Borna- Domaio.Solo urbano

OBXECTO

Axeita-los usos e actividades actuais ós criterios de preservación da costa.

CONDICIÓNS
Garanti-lo libre disfrute público da costa, así como o acceso a mesma, coordinando as
actuacións de rexeneración das praias; uso de rexeneración que deberán considerarse
con carácter indicativo e que en calquera caso, se procede, precisarán do
correspondente título habilitante..
Establece-las medidas de protección das zonas colindantes á costa, así como as masas
forestais e demáis elementos ecolóxicos e ambientais que conforman as características
paisaxísticas e naturais do entorno.
Primacía dos usos públicos fronte a outros calesquera.
Establecimento de condicións para as novas edificacións e os novos usos que poderan
devenir do P.E.
Seguiran as disposicións de aplicación da Lei 22/1.988 de 28 de Xullo, de Costas, el RD
1471/1.989, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Costas, e RD
1112/1.992 de 18 de setembro que modifica parcialmente o Regulamento á Lei de
Costas, en canto as regulacións de dominio público marítimo-terrestre, en especial o
título III da mesma.
Respeto a zona de servidumbre de protección estarase o disposto nos artigos 24 e 25
da Lei de Costas.
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Cumprir co Plan de Ordenación do Litoral.
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IDENTIFICACIÓN
P.E.

5

LOCALIZACIÓN

Plano 4.4.03-06-08

ÁMBITO

Costa de Domaio.Solo Urbano

OBXECTO

Ordena-las edificacións, concesións e usos que actualmente concurren no
ámbito.

CONDICIÓNS
Primacía dos usos públicos fronte a outros calesquera; usos que deberán considerarse
con carácter indicativo e que en calquera caso, se procede, precisarán do
correspondente título habilitante.
Reducción das construccións
funcionamento do ámbito.

permanentes

ó

mínimo,

que

garanta

o

correcto

Evita-la formación de barreiras visuais na libre contemplación da beira do mar.
Poderán localizarse usos compatibles co uso recreativo público: deportivos, socio
culturais, salas
de reunión....
Establecemento de condicións para as novas edificacións e os novos usos que poderan
devenir do P.E.
Seguiran as disposicións de aplicación da Lei 22/1.988 de 28 de Xullo, de Costas, el RD
1471/1.989, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Costas, e RD
1112/1.992 de 18 de setembro que modifica parcialmente o Regulamento á Lei de
Costas, en canto as regulacións de dominio público marítimo-terrestre, en especial o
título III da mesma.
Respeto a zona de servidumbre de protección estarase o disposto nos artigos 24 e 25
da Lei de Costas.

Código seguro de verificación: MAVL9VWCW5PDJK7X

Cumprir co Plan de Ordenación do Litoral.
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CAPITULO 15.—NORMAS DE URBANIZACIÓN
15.1.—REDE VIARIA E APARCAMENTOS. 15.2.—REDE DE ABASTECIMENTO DE
AUGA.
15.3.—REDE DE ALCANTARILLADO.
15.4.—REDE DE SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA. 15.5.—REDE DE ALUMEADO
PÚBLICO.
15.6.—REDE DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.
15.7.—XARDINERÍA.
15.8.—REDE DE GAS E OUTRAS CANALIZACIÓNS.
15.9.—SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS.
15.10.—NORMATIVA REGULADORA DE LAS REDES DE COMUNICACIONES
ELECTRONICAS.
15.10.1.—Dereitos dos operadores á ocupación do dominio público e normativa aplicable.
15.10.2.—Uso compartido da propiedade pública ou privada. 15.10.3.—Instalacións
radioelectricas.
15.10.4.—Redes públicas de comunicacións electrónicas nos instrumentos de planificación
urbanística: caracteristicas das infraestructuras.
15.10.5.—Infraestruturas de telecomunicacións nos edificios.
15.10.6.—Procedimiento administrativo de referencia para a instalación de infraestructuras
de rede de radiocomunicación.
CAPITULO 15.—NORMAS DE URBANIZACIÓN

15.1.—REDE VIARIA E APARCAMENTOS
A rede viaria grafíase e defínese nos planos do PXOM.
Os viais de novo trazado terán un ancho mínimo de 8,00 metros e deberán diseñarse
de acordo cá Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas en Galicia e o Decreto 35/2000, Regulamento de desenrolo e execución da
Lei 8/1997, e según as seguintes condicións técnicas:
En tódolos tipos de calzadas novas a construir prevese o firme con sub-base granular
de 0,20 metros de espesor, base de formigón H-175 de 0,25 m, de espesor de capa de
rodadura de aglomerado asfáltico en quente de 8 cm. de espesor, previo rego de imprimación
e adherencia.
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As beirarrúas irán pavimentadas con loseta de cemento comprimido, colocadas sobre unha
solera de 10 cm. de espesor e irán rematadas polo lado da calzada con bordillos prefabricados
de formigón.
As augas pluviais recolleranse ós lados das calzadas, para o cal prevense pendentes
transversais do 2% hacia as beirarrúas.
15.2.—REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA
O cálculo das redes deberá garantir co consumo por tódolos conceptos en todo o área non
sexa inferior a 250 l./sg. habitante e día.
O cálculo da rede farase de forma que non haia cometidas a bocas contraincendios con
presión inferior a 50,00 metros columna de auga.
Disponse de redes independentes de abastecimento de auga e de hidrantes e bocas de
regos.
As bocas de rego e contra incendios preveranse como máximo cada 30,00 e 100,00 metros,
respectivamente.
Colocaranse ventosas e desagües nos puntos altos e baixos das conduccións.
A velocidade do auga, nas conduccións estará comprendido entre 0,5 e 1,5 m./sg.

Os Proxectos cumprirán igualmente cá normativa seguinte:
——  Prego de Prescripcións Técnicas Xerais para Tuberías de Abastecimento de Auga
(Orden do Ministerio de Obras Públicas do 28 de xullo de 1.974–BOE do 2 e 3 de
outubro de 1.974). Corrección de erros (BOE do 30-10-74).
——  Norma Tecnolóxica NTE-IFA “Instalacións de Fontanería-Abastecimentos (Orden
do Ministerio da Vivenda de 23 de decembro de 1.975–BOE do 3-01-76).
——  Norma Tecnolóxica NTE-IFR “Instalacións de Fontanería Rego”. (Orden do
Ministerio da Vivienda de data 23 de agosto de 1.974).
——  Capítulo V “Condicións Urbanísticas “ da Norma Básica da Edificación NBECPI-82 “Condicións de Protección contra incendios nos Edificios” (Real Decreto
2.051/1.982 de 10 de abril). (BOE do 18 e 19 de setembro de 1.982).
——  As directrices dos Servicios Técnicos do Concello en canto a obras de urbanización.
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A rede será de fundición e irá enterrada a unha profundidade entre 1,00 metro.
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15.3.—REDE DE ALCANTARILLADO
O sistema de alcantarillado proposto constará dunha rede separativa baixo as beirarrúas
e calzadas a profundidades e pendentes necesarias para poder acomete-las augas residuais
e pluviais ás redes municipais.
As tuberías serán de PVC de saneamento dispostas sobre capa de arena de 10 cm. de
espesor medio.
Prohíbese calquer tipo de fosa séptica ou pozo negro.
O cálculo da rede de alcantarillado terá en conta as seguintes condicións mínimas:
——  Velocidade de auga a sección chea 0,60–3,50 m/sg.
——  Pozos de rexistro visitables en cambios de dirección e de rasantes e de alineacións
rectas a distancias non superiores a 50 metros.
——  Tuberías de PVC de saneamento.
——  Sección mínima de alcantarillado de 0,30 metros.
——  Tódalas conduccións serán subterráneas e seguirán o trazado da rede viaria.
——  Nas cabeceiras das alcantarillas disporanse cámaras de descarga.
——  A profundidade das tuberías será, como mínimo, de 1,00 metro dende a xeneratriz
superficial á superficie da calzada.

15.4.—REDE DE SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA
O cálculo das redes de baixa tensión realizarase de acordo có disposto na seguinte
normativa:
Enerxía eléctrica en alta:
Regulamento de Liñas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3.151/1968 do Ministerio
de Industria de 28 de novembro–BOE de 27-12-68).
Corrección de erros (BOE de 8-3-69).
Electricidade en Baixa Tensión:
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Cumprirán igualmente ca Norma Tecnolóxica da Edificación NTE-ISA–“Instalacións de
Salubridade–Alcantarillado” (Orden do Ministerio da Vivenda de 6 de marzo de 1.973), e prego
de prescripcións técnicas do MOPU (BOE 23 de setembro de 1.986).
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Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión (Decreto 2.413/1973 de 20 de setembro).
(BOE 242 de 9-10-73).
Orde do Ministerio de Industria do 31 de outubro de 1.973 pola que apróbanse as Instruccións
Complementarias denominadas Instruccións MI-BT con arranxo ó disposto no Regulamento
Electrotécnico para Baixa Tensión (BOE do 27, 28, 29 e 31 de decembro de 1.973).
A rede de distribución será subterránea.
As cargas mínimas a prever serán as fixadas na instrucción MI-BR-010, así como o grado
de electrificación desexado para as construccións.
de decembro de 1.973).

Se terán,
asimismo,
en conta
seguintes condicións prescripcións:
A rede
de distribución
seráas
subterránea.
As cargas mínimas a prever serán as fixadas na instrucción MI-BR-010, así como o
Os centros
de transformación deberán localizarse nos edificios que constrúanse. Tódalas
grado de electrificación desexado para as construccións.
instalacións satisfarán, aparte do establecido nos Regulamentos Electro-técnicos vixentes,
Se terán, asimismo, en conta as seguintes condicións prescripcións:
a normativa particular do Concello e da compañía suministradora de enerxía, no que non se
Os estabrecido.
centros de transformación deberán localizarse nos edificios que constrúanse.
opoña ó acá
Tódalas instalacións satisfarán, aparte do establecido nos Regulamentos Electrotécnicos vixentes, a normativa particular do Concello e da compañía suministradora
O gradode
deenerxía,
electrificación
para
o cálculo
das
liñas distribuidoras e centrais de transformación
no que non
se opoña
ó acá
estabrecido.

será de 100 W./m² de construcción.

O grado de electrificación para o cálculo das liñas distribuidoras e centrais de
transformación será de 100 W./m² de construcción.

15.5.—REDE DE ALUMEADO PÚBLICO

REDE parámetros
DE ALUMEADO
PÚBLICO.
Os15.5.distintos
relacionados
cá rede de alumeado público que deberán satisfacerse
no proxecto
como
mínimo,relacionados
os estabrecidos
node
cadro
seguinte:
Osserán,
distintos
parámetros
cá rede
alumeado
público que deberán

PARA TRÁFICO RODADO
PARÁMETROS

Iluminación
Uniform.
min/seg.
Deslumbram.
Temperatura
color correlac.

ADECUADO
CONDUCTOR

PARA PEATÓNS

ESIXENCIA
SEGURIDAD

ESIXENCIA
PEATÓNS

ZONAS EXCLUS.
PEATÓNS

12 lux.

8 lux.

5 lux.

1:3

1:3

1:4

1:6

SCO

SCO

NCO

NCO

4.000 K

4.000 K

4.000 K

4.000 K

Recomenda
do:
30 lux
Admisible:
20 lux

As instalacións que satisfagan os parámetros establecidos para o tráfico rodado
deben realizarse de forma que lógrese minimizar seus costos actualizados, ó
momento da súa posta en servicio (inversión máis gastos de exprotación), e a vida
económica prevista debe ser superior a 18 anos.
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Nos alumeados que satisfagan os parámetros estabrecidos para peatóns, debido a
que a estética da luminaria e báculo terán un importante peso na súa elección, a
instalación realizarase de forma que consíganse minimizar os costos de exprotación
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BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Venres, 24 de febreiro de 2017

Nº 39

As instalacións que satisfagan os parámetros establecidos para o tráfico rodado deben
realizarse de forma que lógrese minimizar seus costos actualizados, ó momento da súa posta
en servicio (inversión máis gastos de exprotación), e a vida económica prevista debe ser
superior a 18 anos.
Nos alumeados que satisfagan os parámetros estabrecidos para peatóns, debido a que
a estética da luminaria e báculo terán un importante peso na súa elección, a instalación
realizarase de forma que consíganse minimizar os costos de exprotación actualizados ó
momento de súa posta en servicio e a vida económica prevista será superior a 16 años.
En todo caso, a situación dos centros de mando, será tal que ocupen un lugar moi secundario
na escena visual urbana e non ocasionen inconvenentes ó ciudadano, nin para transitar, nin
pola producción de ruidos molestos.
As redes de distribución serán subterráneas.
Este tipo de tendido será obrigatorio nas instalacións clasificadas como “adecuadas para
conductores” e naquelas realizadas en zonas con arborado ou beirarrúas de anchura inferior
a 2,00 m., excepto neste último caso cando utilícense como soportes brazos murais.
En cualquiera caso, as instalacións satisfarán, aparte de cás normas existentes no
municipio, cás esixencias dos Regulamentos Electrotécnicos vixentes, e cás seguintes:
Norma Tecnolóxica NTE-IEB “Instalacións de Electricidade -Alumeado Exterior”. (Orden do
Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo do 18 de xullo de 1.978–BOE de 12-1-1978).

Disporanse baixo las beirarrúas da rede peatonal a 50 cm. de profundidade mínima. A
canalización será con tubos de PVC con seccións, número e disposición que fixe o proxecto de
urbanización de acordo cás normas dictadas polas diferentes compañías de telecomunicacións.
Nos cruces de rúas, a canalización irá a 80 cm. de profundidade e reforzarase cunha capa de
hormigón de 10 cm. de espesor.
15.7.—XARDINERÍA
As zonas verdes de uso público axardinaranse con arbustos e arborado de especies
autóctonas da zona e tratamento de solo de fácil e económica conservación.
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15.8.—REDE DE GAS E OUTRAS CANALIZACIÓNS
O proxecto de urbanización deberá preve-la rede de gas, de acordo cá normativa da
Compañía Suministradora.
No proxecto hanse de prever canalizacións de reserva, mediante dous conductores de
PVC de 100 mm. de diámetro, con súa correspondente cable guía.
15.9.—SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS
Este PXOM redactouse tendo en conta o cumprimento da Lei 8/1997, de 20 de agosto,
de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas en Galicia e o Decreto 35/2000,
Regulamento de desenrolo e execución da Lei 8/1997.
Os plans parciais, especiais e de urbanización que o desenrolen deberán tamém teer en
conta esta normativa, en especial as disposicións sobre barreiras arquitectónicas urbanísticas,
previstas no Capítulo I da Lei, en canto a:
——  Características das urbanizacións: Accesibilidade en espacios públicos. Itinerarios.
Parques, xardíns e espacios públicos. Aparcamentos.
——  Características dos elementos de urbanización.

As vías públicas, os parques e os demáis espacios de uso existente, así como as respectivas
instalacións de servicios públicos e mobiliario urbano, deberán ser adaptados gradualmente
de acordo cun orden de prioridades, que terá en conta a maior eficacia e concurrencia no
tránsito de persoas, e as regras e condicións previstas reglamentariamente.
A tal efecto, o Concello terá que elaborar un plan especial de actuación para adapta-las
vías públicas, parques e demáis espacios de uso público ás normas de accesibilidade.
Neste sentido, os proxectos de presupostos dos entes públicos deberán conter en cada
exercicio presupostario as consignacións necesarias para o financiamento de ditas actuacións.
Os pregos de condicións dos contratos administrativos de obras, conterán, con referencia
a esta Lei, cláusulas de adecuación ó que ela dispón.
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——  Características do mobiliario urbano, en canto a: Señais e elementos verticais.
Outros elementos de mobiliario urbano. Protección e señalización na vía pública.
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15.10.—NORMATIVA REGULADORA DE LAS REDES
DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS
Cumpliranse as exixencias da normativa actualmente en vigor, sendo esta a Lei 32/2003,
do 3 de Novembro, en vigor dende o 5 de novembro do 2003.
15.10.1.—Dereitos dos operadores á ocupación do dominio público e normativa aplicable
A lei 32/2003, de 3 de novembro, Xeneral de Telecomunicacións (en diante, Lei Xeral
de Telecomunicacións), establece que a explotación das redes e a prestación dos servizos
de comunicacións electrónicas realizarase en réxime de libre competencia. Os interesados
na explotación dunha determinada rede ou na prestación dun determinado servizo de
comunicacións electrónicas deberán notificalo, con anterioridade ao comezo de la actividade e
nos términos do establecido no Reglamento sobre as condicións para a prestación de servizos
de comunicacións electrónicas, o servizo universal e a protección dos usuarios aprobado polo
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, á Comisión do Mercado das Telecomunicacións para
a súa inscrición no Rexistro de operadores.

O citado Rexistro de operadores de telecomunicacións pode consultarse na web da Comisión
do Mercado das Telecomunicacións para a súa inscripción no Rexistro de operadores.
Para que os operadores que exploten redes ou presten servizos de comunicacioen
electronicas poidan exercer o dereito á ocupación do dominio publico de que son acredores,
terán que obter a autorización de ocupación de dominio público da Administración titular do
mesmo.
Na ocupación do dominio público ademais dos previsto na repetida Lei Xeral de
Telecomunicacións, será de aplicación:
1.—a normativa especifica relativa á gerstión do dominio publico concreto que se pretenda
ocupar.
2.—a regulación ditada polo titular do dominio publico en aspectos relativos ao seu
protecicón e xestión.
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Os operadores inscritos no mencionado Rexistro terán dereito, nos términos do establecido
no Capitulo II do Titulo da Lei Xeral de Telecomunicacións e o Título IV do tamén mencionado
Reglamento aprobado polo Real Decreto 424/2005, á ocupación do cominio público e da
propiedade privada na medida en que elo sexa necesario para o establecemento da rede
pública de comunicacions electrónicas de que se trate.
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3.—a normativa especifica ditada polas administracións públicas con competencia no medio
ambiente, saúde pública, defensa nacional, ordenación urbana ou territorial e tributación por
ocupación do dominio publico.
En todo caso, a normativa mencionada deberá recoñecer o dereito de ocupación do dominio
público para o despregamento das redes públicas de comunicacións electronicas. Poderanse
impor, no entanto, condicións ao exercicio dese dereito de ocupación dos operadores
cando estean xustificadas por razóns de protección do medio ambiente, a saúde pública,
a seguridade púclica, a defencsa nacional ou a ordanción urbana e territorial, sen obviar
que tales condicións ou limites deben de resultar proporcionadas en relación co concreto
interese público que se trata de salvagardar e non poderá imporse a restrición absoluta ao
dereito de ocupación dos operadores. En tal sentido, cando unha condición puidese implicar
a imposibilidade, por falta de alternativas, de levar a cabo a ocupación do dominio público, o
establecemento de devandita condición deberá ir acompañado das medidas necesarias, entre
elas o uso compartido de infraestruturas, para garantir o dereito de ocupación dos operadores
e o seu exercicio en igualdade de condicións.
As normas que se diten polas Administracións Publicas que poidan incidir, en calquera
aspecto, sobre as autorizacións de ocupación de dominio público para o tendido de redes
publicas de comunicacións electrónicas, deberán cumprir os seguintes requisitos:

2.—Incluír un procedemento rápido e non discriminatorio de resolución das solicitudes de
ocupación.
3.—Garantir a trasparencia dos procedementos e que as normas aplicables fomenten unha
competencia leal e efectiva entre os operadores.
4.—Garantir o respecto dos límites impostos á intervención administrativa na Lei Xeral de
Telecomunicacións, en protección dos dereitos dos operadores. En particular, as solicitudes
de información que se realicen aos operadores deberán ser motivadas, ter unha xustificación
obxectiva, ser proporcionais ao fin preseguido e limitarse ao estritamente necesario
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1.—Ser obxecto de difusión publica a través da súa publicación nun diario oficial de
ambito correspondente á Administración competente e a través da Comisión do Mercado das
Telecomunicacións, nos termos establecidos no artículo 29.2. apartado a) da Lei Xeral de
Telecomunicacións.
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15.10.2.—Uso compartido da propiedade pública ou privada
O artículo 30 da Lei Xeral de Telecomunicacións e o artículo 59 do Regulamento aprobado
polo Real Decreto 424/2005 de 15 de abril, establecen que as Administracións públicas
fomentarán a celebración de acordos voluntarios entre operadores para a localización
compartida e o uso compartido de infraestruturas situadas en bens de titularidade pública ou
privada.
Desta maneira, cando os operadores que teñen recoñecido o dereito de ocupación non
poidan exercitar por separado devanditos dereitos, por non existir alternativas por motivos
xustificados en razóns de medio ambiente, saúde pública e ordenación urbana e territorial,
a Administración competente en devanditas materias, previo tramite de información pública,
tomará resolución a utilización compartida do dominio público ou a propiedade privada en que
se van a establecer as redes públicas de comunicacións electrónicas ou o uso compartido das
infraestruturas en que se vaian a apoiar tales redes, segundo resulte necesario.
Este uso compartido débese articular mediante acordos entre os operadores interesados,
tendo en conta que, a falla de acordo, as condicións do uso compartido estableceranse previo
informe preceptivo da citada Administración competente, mediante Resolución da Comisión
do Mercado das Telecomunicacións. Devandita resolución deberá incorporar, no seu caso,
os contidos do informe emitido pola Administración competente interesada que esta califique
como esenciais para a salvagarda dos intereses públicos cuxa tutela teña encomendados.

En relación coas instalacións radioeléctricas hai que ter en conta, ademais do establecido
con carácter xeral para todo tipo de instalacións polo Real Decreto 863/2008, de 23 de maio,
polo que se aprobou o Reglamento de desenvolvemento da Lei 32/2003, de 3 de novembro,
Xeneral de Telecomunicacións, no relativo ao uso do dominio público radioeléctrico, as
disposicións do Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro, polo que se aprobou o
Regulamento que establece condiciónelas de protección do dominio público radioeléctrico,
restricións ás emisións radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte a emisións
radioeléctricas.
Radiocomunicación, segundo a definición da Unión Internacional das Telecomunicacións
(UIT) é toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas. Rádioas comunicacións
agrupan a un gran número de servizos que utilizan as diferentes bandas de frecuencia do
espectro radioeléctrico e , por tanto, as infraestruturas necesarias para ofrecer devanditos
servizos son moi distintas entre si. Entre os servizos de radiocomunicaciones pódense
mencionar o servizo de radiodifusisón, o servizo de televisión, o servizo móbil terrestre
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(utilizado, entre outros, polos servizos de seguridade e emerxencias), os servizos por satélite,
servizo de radionavegación marítima ou eronáutica, servizo de afeccionados, servizo fixo
(radioenlaces), etc. Dentro de devanditos servizos existen variedades que coñecemos con
denominacións específicas, por exemplo, ao servizo móbil terrestre pertence a telefonía movil
e ao servizo fixo pertence a telefonia fixa inalámbrica coa que, entre outros, ofrécese o servizo
de telefonía e, por tanto, un dos terminais ten que estar situado necesariamente no domicilio
do abonado.
Basicamente, a diferenza entre infraestruturas céntrase no tipo e tamaño da antena, así
como a altura que é necesario utilizar e que está en función de a frecuencia ou lonxitude
de onda correspondente. Ademais, os obxectivos das comunicacións son tamén diferentes,
hai servizos de difusión, como a radio ou a televisión, e servizos de comunicación punto a
punto como os radioenlaces do servizo fixo. Tamén hai instalacións de radiocomunicaciones
para a transmisión de señales e instalacións de recepción, por iso, as localizacións destas
instalacións deben estar situadas nos lugares apropiados para transmitir os sinais cara ao
punto ou a zona que constitúe a súa área de servizo ou para recibir os sinais no punto ou na
zona de destino das mesmas.

Así mesmo, en relación con este tipo de instalacións, o artigo 30 da Lei Xeral de
Telecomunicacións e o artigo 59 do Reglamento aprobado polo Real Decreto 424/2005,
de 15 de abril, establecen que cando se impoña o uso compartido, previsto nos propios
artigos citados, de instalacións radioeléctricas emisoras pertencentes a redes públicas de
comunicacións electrónicas, e diso derívese a obrigación de reducir os niveis de potencia
de emisión, deberán autorizarse máis emprazamentos se son necesarios para garantir a
cobertura da zona de servizo
Doutra banda, apuntar que a Comisión Sectorial para o despregamento de Infraestruturas
de Radiocomunicación, (en diante, CSDIR), creada de acordo co disposto na Disposición
adicional duodécima da xa citada Lei Xeral de Telecomunicacións aprobou, a proposta
do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, un procedemento de referencia para o
despregamento de infraestruturas de radiocomunicaciones (ver 15.10.6.) que, respectando
as competencias de cada Administración Pública, facilite e axilice a tramitación administrativa
necesaria para levas a cabo devandito despregamento.
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Centrándonos no caso particular da telefonía móbil, é aconsellable que as antenas non
sexan retiradas dos centros urbanos, xa que así os operadores emiten con menos potencia
e sitúan os niveis de radiación bastante por baixo dos límites da Recomendación 1999/519/
CE, incorporados no Anexo II do Real Decreto 1066/2001, mentres que o feito de afastar
as antenas dos centros urbanos obriga tanto á estación base como ao móbil a emitir con
maior potencia, elevando considerablemente os niveis radioeléctricos á parte de prexudicar a
calidade do servizo.
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Así mesmo, o 14 de xuño de 2005 asinouse un acordo de colaboración entre a Federación
Española de Municipios e Provincias (FEMP) e a Asociación de empresas de electrónica e
tecnoloxías da información e telecomunicacións de España (AETIC), para o despregamento
das infraestruturas de redes de radiocomunicación. Nel, entre outras previsións, contémplase a
creación dun servizo de Asesoramento Técnico e Información (SATI) sobre todas as cuestións
que interesen aos Concellos ligadas á implantación de infraestruturas de radiocomunicación,
así como a celebración dun acordo sobre un Código de Boas Practicas para o desenvolvemento
armónico das infraestruturas de redes de comunicación. O texto final acoradado deste Código
de Boas Practicas pode consultarse na páxina web da Federación Estatal de Municipios e
Provincias, www.femp.es (apartado de Documentación/Documentos de interese/Novas
Tecnoloxías). Os Concellos poderán adherirse a este acordo de colaboración e ao Código de
Boas Practicas, ben por iniciativa individual ou a través da FEMP.
15.10.4.—Redes públicas de comunicacións electrónicas nos instrumentos de planificación
urbanística: caracteristicas das infraestructuras

As diversas lexislacións urbanísticas das Comunidades Autónomas, á hora de contemplar
a ordenación do territorio, foron introducindo a necesidade de establecer como un dos
elementos integrantes dos plans territoriais as grandes redes de telecomunicacións, debendo
contemplar os plans de ordenación municipal, así mesmo, as infraestruturas necesarias
para o despregamento das redes que permitan o acceso de los cidadáns aos servizos de
comunicacións electrónicas.
As infraestruturas de redes públicas de comunicacións electrónicas que se deseñen nos
instrumentos de planificación urbanística, deberán garantir a non discriminación entre os
operadores e o mantemento de condicones de competencia efectiva no sector, para o que no
seu deseño, terán que preverse as necesidades dos diferentes operadores que poidan estar
interesados en establecer as súas redes e ofrecer os seus servizos no ámbito territorial de
que se trate.
Polo que se refire aos características de estas infraestruturas para redes de comunicacións
electrónicas, excepto o que se refire ás infraestruturas nos edificios para os accesos a os
servizos de telecomunicacións que se menciona máis adiante, non existe lexislación
específica. No entanto, poden usarse como referencia as 5 normas UNE aprobadas polo
Comité Técnico de Normalización 133 (Telecomunicacións) da Asociación Española de
Normalización e Certificación (AENOR). Para a súa obtención, no caso de estar interesado,
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A planificación territorial implica a previsión de todas as infraestruturas necesarias para
a prestación de servizos necesarios en los núcleos de poboación e, por tanto, tamén das
absolutamente imprescindibles infraestruturas de telecomunicacións que facilitan o acceso
dos cidadáns ás novas tecnoloxías e á sociedade da información.
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deberá dirixirse á Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR), c/Xénova,
nº 6 28004 Madrid (http://www.aenor.es/, dirección de INTERNET) As referencias e contido de
devanditas normas son:
UNE 133100-1;2002 Infraestructuras para redes de telecomunicacións. Parte 1: Canalizacions
suterraneas.
UNE 133100-2;2002 Infraestructuras para redes de telecomunicacións. Parte 2: Arquetas e
cámaras de rexistro.
UNE 133100-3;2002 Infraestructuras para redes de telecomunicacións. Parte 3: Tramos
interurbans.
UNE 133100-4;2002 Infraestructuras para redes de telecomunicacións. Parte 4: Liñas aereas.
UNE 133100-5;2002 Infraestructuras para redes de telecomunicacións. Parte 5: Instalacións
en fachada.
Así mesmo hai que ter en conta que as infraestruturas comúns de telecomunicacións,
das que deben dotarse os edificios de acordo coa normativa que se describe no apartado
seguinte, terán que conectar coas infraestruturas para redes de telecomunicacións que se
contemplen nos proxectos de actuación urbanística.

A normativa urbanística específica sobre acceso aos servizos de telecomunicación no
interior dos edificios está constituída polo Real Decreto Lei 1/1998, do 27 de febreiro sobre
infraestruturas comúns nos edificios para o acceso aos servizos de telecomunicación,
modificado polo artigo 5 da Lei 10/2005, do 14 de xuño, de Medidas urxentes para o Impulso
da Televisión Dixital terrestre, de Liberación da Televisión por Cable e de Fomento do
Pluralismo, o seu Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 401/2003, de 4 de abril,
e a Orde CTE/1296/2003, de 14 de maio; normativa á que remite a Lei 38/1999, de 5 de
novembro, de Ordenación da Edificación que, na súa disposición Adicional Sexta, deu unha
nueva redacción ao artigo 2 apartado a) do citado Real Decreto-Lei.
De acordo co establecido nesta normativa, non se pode conceder autorización para
a construción ou rehabilitación integral de ningún edificio dos incluídos no seu ámbito de
aplicación, se ao correspondente proxecto arquitectónico non se acompaña o que prevé a
instalación dunha infraestrutura común de telecomunicación propia. A adecuada execución de
certificado ou boletín de fin de obra, requisito sen o cal non se pode conceder a correspondente
licenza de primeira ocupación. Así mesmo, na citada normativa inclúense as disposicións
relativas á instalación desta infraestrutura en edificios xa construídos.
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15.10.5.—Infraestruturas de telecomunicacións nos edificios
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Outros aspectos a resaltar da repetida lexislación, son as disposicións relativas aos proxectos
técnicos, que deben acompañar de maneira separada ao proxecto arquitectónico e que deben
garantir que as redes de telecomunicacións nos edificios cumpran coas normas técnicas
establecidas, e as disposicións relativas ás empresas instaladores de telecomunicacións.
15.10.6.—Procedimiento administrativo de referencia para a instalación de infraestructuras
de rede de radiocomunicación
A Comisión Sectorial para o Despregamento de Infraestruturas de Radiocomunicación é un
órgano de encontro, deliberación e cooperación que ten como finalidade primordial impulsar,
salvagardando as competencias de todas as administracións implicadas, o despregamento
das infraestruturas de radiocomunicación, en especial as redes de telefonía móbil e fixa
inalámbrica, de acordo cos principios de seguridade das instalacións, dos usuarios e do
público en xeral, a máxima calidade do servizo, a protección do medio ambiente e a disciplina
urbanística.

Unha vez que o citado Grupo de Traballo analizou o conxunto de procedementos e
trámites que as distintas Administracións Públicas veñen aplicando no despregamento de
infraestruturas de rede de radiocomunicación e ha extraido as oportunas conclusións sobre o
mesmo, e en liña con o obxectivo de que o procedemento de instalación das infraestruturas
de rede de radiocomunicaciones sexa o máis agil e rápido posible, de aprobar un réxime
xurídico uniforme nesta materia e xerar seguridade e certidume xurídica nas Administracións
públicas, operadores de telecomunicacións e ciudadanía en xeral, a Comisión Sectorial para
o Despregamento de Infraestruturas de Radiocomunicación aproba o seguinte procedemento
administrativo de referencia:
Paso1.—Aprobación do proyecto tecnico de telecomunicacións conjuntamente co estudio
de niveis de exposición radioeléctrica e proxecto de instalación de señalización.
Administración: estado
Plazo para resolver: 1 mes
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A Comisión Sectorial para o Despregamento de Infraestruturas de Radiocomunicación,
nas súa sesión constitutiva do día 15 de xullo de 2004, acordou a creación dun grupo de
traballo cuxa misión é analizar os procedementos existentes (trámites, requisitos, plaxos,
etc.) e deseñar un procedemento de referencia para o despregamento de infraestruturas de
radiocomunicaciones que, respectando as competencias de cada Administración Pública,
facilite e axilice a tramitación adminitrativa para levar a cabo devandito despregamento.
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Paso 1bis (puede ser simultáneo al anterior).—Otorgamento de una licencia urbanística
única que incluia a licencia de obras, instalación e actividade.
Administración: Concello
Prazo para resolver: 3 meses
Paso2.—Unha vez que se concedeu a licenza urbanística e se realizaron as obras e
instalados os equipos oportunos, debe obterse a inspección favorable das instalacións
conforme co proxecto técnico de telecomunicacións.
Administración: Estado
Prazo para resolver: 3 meses
Paso3.—Unha vez que o operador aporte ó Concello a acta de inspección favorable do
paso anterior, debe obterse a licenza de funcionamento.
Administración: Concello
Prazo para resolver: 15 días
Duración total: 6,5 meses
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Moaña, 30 de xaneiro de 2017.—A Alcaldesa, Leticia Santos Paz.
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