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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE RODEIRO 
(PONTEVEDRA).           
 
 

DOCUMENTO CORRECCION PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

_____________________________________________________________ 
 
 

 
 

TITULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS. 
 
 
CAP. 1º NATUREZA, ÁMBITO E VIXENCIA. 
 
 
Art. 1. ÁMBITO 

 
 

O presente Plan Xeral será de aplicación obrigatoria no 
territorio do Termo Municipal de Rodeiro, pertencente á  
provincia de Pontevedra. 

 
 
 
 
 

Art. 2. VIXENCIA. 
 
 

Este Plan non entrará en vigor ata que se teña producido a 
publicación da súa aprobación definitiva no Diario Oficial de 
Galicia e no Boletín Oficial da Provincia. 

 
Así mesmo deberá publicarse no BOP o documento que 
conteña a Normativa e as Ordenanzas. 
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A eficacia do  acto de aprobación definitiva e a entrada en 
vigor do Plan aprobado quedan condicionadas ao  
cumprimento do disposto anteriormente, todo isto de 
conformidade  co subliñado no art. 92 da Lei 9/2002, do 
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección 
do medio rural de Galicia. 

 
 

A súa vixencia será indefinida. 
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Art. 3. REVISIÓN 

 
 

A alteración do contido dos instrumentos de planeamento 
urbanístico poderá levarse a cabo mediante a revisión dos 
mesmos ou a modificación dalgún ou algúns dos elementos 
que os constitúan. 

 
 

Enténdese por revisión do planeamento xeral a adopción de 
novos criterios respecto á estrutura xeral e orgánica do  
territorio ou á  clasificación do  solo, motivada pola 
elección dun modelo territorial distinto ou pola aparición 
de circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou 
económico, que incidan de xeito substancial sobre a 
ordenación, ou polo esgotamento da súa capacidade. A 
revisión poderá determinar a substitución do  instrumento 
de planeamento existente e observaranse as mesmas 
descricións enunciadas para a súa tramitación e aprobación. 
 

 
Nos demais supostos, a alteración das determinacións do  
Plan considerarase como modificación do  mesmo, aínda 
cando dita alteración implique cambios illados na 
clasificación ou cualificación do  solo. 
 
 
Cando as circunstancias o demandasen, o órgano 
competente da Comunidade Autónoma poderá ordenar 
motivadamente a revisión dos plans xerais, previa audiencia 
das entidades locais afectadas. 
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Art. 4. NATUREZA E OBRIGATORIEDADE. 

 
 
1)  Este    Documento    redactouse   de   conformidade    co 

ordenamento urbanístico vixente, en particular a Lei 
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia, coas modificacións 
introducidas pola Lei 15/2004, do 29 de decembro de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia. 

 
 
 
2)  Os   particulares   ao    igual    que    a    Administración, 

quedarán obrigados ao  cumprimento das disposicións 
contidas neste Documento, e en especial nestas Normas, 
de tal maneira que calquera actuación ou intervención de 
carácter provisional ou definitiva sobre o territorio 
municipal, ben sexa a iniciativa pública ou privada, deberá 
axustarse a aquelas. 
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Art. 5. ADMINISTRACIÓN ACTUANTE. 

 
 

O Concello e os órganos das Administracións estatal, 
autonómica e local con competencia para a aprobación e 
execución de plans de sectorización, plans parciais e 
especiais, terán o carácter de administración actuante, 
exercerán a súa competencia de conformidade coas 
determinacións e previsións contidas neste Documento, 
coordinarán entre si as súas actuacións respectivas, 
manterán a máxima publicidade dos seus actos e suscitarán a 
iniciativa privada e a participación pública na formación, 
tratamento e execución do planeamento urbanístico. 
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Art. 6. DOCUMENTACIÓN DO  PLAN XERAL. 
 
 

O presente documento componse dunha parte escrita e 
unha parte gráfica ou planos. 
 
 
Tanto a documentación escrita como a gráfica posúen unha 
parte de información e outra de ordenación. 
 
 
Para a aplicación deste documento será necesario o 
cumprimento tanto da documentación gráfica como da 
normativa escrita. En caso de contradición entre as dúas 
prevalecerá o escrito sobre o grafado e serán de 
aplicación as regras de interpretación contidas no art. 6 
da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia. 
 
 
Caso de producirse algunha contradición na documentación 
gráfica, prevalecerá o determinado nos planos a escala 
1:2.000 fronte ao recollido nos planos 1:5.000, e a súa 
vez, o destes prevalecerá sobre a documentación gráfica a 
escala 1:10.000. 
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CAP. 2º  DESENVOLVEMENTO   DO   PLAN    XERAL   DE   ORDENACIÓN 

MUNICIPAL 
 
 
 
Art. 7. ÓRGANOS ACTUANTES. 

 
 

O desenvolvemento do presente Plan Xeral corresponderá 
ao Concello e demais Administracións Urbanísticas no 
ámbito das súas respectivas competencias, sen prexuízo da 
participación dos particulares establecidas na Lei 9/2002, 
do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia, coas modificacións 
introducidas pola Lei 15/2004, do 29 de decembro de 
modificación Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia e o sinalado neste documento. 

 
 

 
  
Art. 8. PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO OU SUBORDINADO. 

 
 

1)  Para  o  desenvolvemento  do   presente   Plan    Xeral  
formularanse con arranxo ao previsto na lei e neste 
documento, plans de sectorización, plans parciais, 
especiais e estudos de detalle. A súa vez posibilítase a 
execución doutros instrumentos como os proxectos de 
urbanización e os catálogos. 

 
 

2)  Os lindes  destes  desenvolvementos serán os definidos  
nos Planos de Ordenación, establecéndose que para a 
súa delimitación desagregada, a súa identificación ou 
calquera acto de procedemento, reproduciranse en 
escala axeitada. 
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3)  Cando  nas  zonas  de  solo urbano  se  produzan casos de 

imprecisión ou a necesidade de lixeiros reaxustes de 
aliñacións e rasantes, ou de reordenación do volume 
dunha mazá ou elemento da morfoloxía urbana, de acordo 
sempre coas determinacións do  presente documento, 
redactaranse e tramitaranse estudos de detalle, co 
alcance previsto no art. 65 do  Regulamento de 
planeamento, sen prexuízo do  deber dos propietarios do  
solo urbano de regularizar os predios para adaptar a súa 
configuración ás esixencias do  planeamento, que se 
subliñan no art. 19 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, 
de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia. 
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Art. 9.  ADECUACIÓN AO PLAN XERAL. 
 

 
1)  Os   Plans   de   Sectorización,  Plans   Parciais   e   os  

Plans Especiais non poderán modificar as previsións e 
determinacións do  Plan Xeral. 

 
 

2)  Os  estudos  de   detalle    respectarán   así mesmo  as 
determinacións previstas no Plan, non podendo 
introducir, en contra do previsto polo mesmo, 
alteracións que supoñan maior ocupación do solo nin 
das alturas máximas ou dos volumes edificables, nin 
incrementar a densidade de poboación establecida no 
mesmo, nin alterar o uso exclusivo ou predominante 
asignado ao solo, non podendo tampouco ocasionar 
prexuízo nin alterar as condicións de ordenación dos 
predios colindantes, ou supor mingua dos espazos 
públicos. 

 
 

A súa formulación acomodarase en todo caso ao  
establecido no art. 73 da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia e arts. 65 e 66 do Regulamento 
de planeamento urbanístico 
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CAP. 3º XESTIÓN 
 
 

Art. 10. EXECUCIÓN  DO  PLAN DE ORDENACIÓN. 
 
 

1)  A  execución  do  Plan  Xeral de  Ordenación   Municipal  
realizarase de conformidade co disposto no art. 117 e 
ss. da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia, 
sendo de aplicación os sistemas de actuación 
legalmente previstos, segundo o art.126 do  mesmo 
texto. 

 
 
2)  Os polígonos configúranse como os ámbitos territoriais 

que comportan a execución integral do  planeamento, e 
serán delimitados de forma que permitan o cumprimento 
conxunto dos deberes de cesión, de urbanización e de 
xusta distribución de cargas e beneficios na totalidade 
da súa superficie. 

 
 
Ditos polígonos terán que establecerse sobre a base 
cartográfica oficial axeitada e subliñando, de acordo á 
certificación que debe constar no expediente, a 
identificación das fincas segundo os catastros oficiais.  

 
 
En solo urbano non consolidado, no solo de núcleo 
rural, no suposto previsto no art. 72 da Lei 9/2002, 
do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia coas modificacións 
introducidas pola Lei 15/2004, do 29 de decembro de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia e no solo urbanizable, todos os terreos, agás 
os sistemas xerais, no seu caso, quedarán incluídos en 
polígonos. 
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Art. 11. SISTEMA DE ACTUACIÓN. 
 
 
CLASES DE SISTEMAS DE ACTUACIÓN 
 
 
 1)  Os   polígonos   desenvolveranse    polo    sistema    de  

actuación que a Administración determine en cada caso.  
 

 
 2)  Os sistemas  de actuación son os seguintes : 

 
a.-  Sistemas de actuación directos : 
 

- Cooperación. 
- Expropiación. 

 
 
b.-  Sistemas de actuación indirectos : 
 

- Concerto. 
- Compensación. 
- Concesión de obra urbanizadora. 

 
 
 3)  A expropiación  forzosa  poderá aplicarse, ademais, para  

a execución dos sistemas xerais de ordenación 
urbanística do  territorio, ou dalgún dos seus 
elementos, ou para realizar actuacións illadas en solo 
urbano. 
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ELECCIÓN DE SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 
 
 1)  O  Concello   elixirá  o sistema  de   actuación  aplicable 

tendo en conta as características e complexidades da 
iniciativa que se vai desenvolver, os medios cos que 
conte, a colaboración da iniciativa privada e as demais 
circunstancias que concorran. 
 
 

 2)  A determinación do sistema de actuación deberá  incluírse    
obrigatoriamente nos instrumentos de planeamento que 
conteñan a ordenación detallada do solo urbano non 
consolidado e do solo urbanizable. A modificación do  
sistema de actuación poderá ser aprobada polo 
Concello  de oficio ou por instancia dos particulares 
interesados, despois da información pública por prazo 
de vinte días mediante anuncio que se publicará no 
Boletín Oficial da Provincia e coa notificación 
individualizada aos propietarios afectados. 
 
Cando os propietarios sexan descoñecidos, se descoñeza 
o lugar de notificación, ou intentada a notificación non 
puidese levarse a cabo, a notificación farase por medio 
de anuncios no taboleiro de edictos do  Concello  e no 
Boletín Oficial da Provincia.  
 
 

 3)  Cando se fixase un sistema de xestión indirecta  e  non  se    
executase conforme aos plans establecidos, ou 
transcorrese máis de un ano dende a aprobación 
definitiva do planeamento urbanístico detallado sen que 
se iniciase o proceso de desenvolvemento e execución, o 
Concello  poderá substituír o sistema de execución 
polo procedemento establecido no punto anterior. O 
cambio de sistema non se materializará se os afectados 
ofrecen no trámite de información pública garantías 
suficientes dos gastos de urbanización pendentes e as 
formalizan no prazo que acorde o Concello.  
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Art. 12. PARCELAMENTOS E SEGREGACIÓNS. 
 
 

Os parcelamentos urbanísticos cumprirán, en todo caso, 
coas determinacións establecidas nos artigos 204 e 205 da 
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia, e concordantes do  
Decreto 28/1999 do  21 de xaneiro polo que se aproba o 
Regulamento de Disciplina Urbanística para o 
desenvolvemento e aplicación da Lei do  solo de Galicia, ou 
na súa virtude ás establecidas no presente Plan Xeral de 
Ordenación Municipal. 
 
Cando se trate dun parcelamento que afecte a dúas ou máis 
clasificacións de solo diferentes, a superficie mínima dos 
lotes resultantes cumprirán cos respectivos parámetros de 
superficie mínima que se establecen nas ordenanzas de 
aplicación a ditos solos no presente Plan, resultando 
indivisibles todas as demais que se atopen nos supostos 
sinalados no art. 205 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, 
de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia. Igual criterio se aplicará para os parcelamentos que 
afecten a solo de núcleo rural tradicional e da súa área de 
expansión. 
 
 
Non poderán levarse a cabo ningún parcelamento urbanístico 
sen que previamente teña sido aprobado o planeamento 
urbanístico esixible segundo a clase de solo de que se 
trate. Queda prohibida en solo rústico a realización de 
parcelamentos urbanísticos, tal e como se fixa no art. 206 
da referida Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia e a súa 
modificación pola Lei 15/2004, do 29 de decembro de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia. 
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Todo parcelamento urbanístico quedará suxeito a licenza ou 
á aprobación do proxecto de compensación ou 
reparcelamento que o conteña. 
 
 
Todo parcelamento tramitarase en expediente integrado por, 
como mínimo os  seguintes documentos : 
 
 
a)  Plano  de  situación  e  parcelario  actual en cartografía 

oficial. 
 
 
b)  Delimitación dos terreos iniciais  e  finais  con  erro menor 

do  2,5% e a escala mínima de 1/500. 
 
 

c)  Certificación  dos  documentos  catastrais  e  do rexistro 
que identifiquen os terreos iniciais. 
 
 

d)  Descrición     de     lindeiros,    accidentes,    topografía, 
superficies e demais características dos terreos iniciais e 
resultantes de forma inequívoca e precisa. Xustificación 
do parcelamento de acordo ao presente Documento de 
Plan Xeral. 

 
 

No tocante á división e segregación de predios en solo 
rústico, estarase ao establecido no art. 206 da Lei 9/2002, 
do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección 
do medio rural de Galicia coas modificacións introducidas 
pola Lei 15/2004, do 29 de decembro de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. Así mesmo prohíbese 
calquera posibilidade de segregación para as parcelas que 
comprendan algún edificio obxecto de protección do 
patrimonio arquitectónico. 
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Art. 13. CESIÓNS. 
 
 
1)  As  cesións  obrigatorias   do   solo   realizaranse    por 

polígonos de actuación de acordo ás determinacións do  
Plan Xeral ou dos plans de sectorización, plans parciais 
e especiais, no seu caso. A tal efecto terase en conta o 
previsto nos arts. 19, 20, 22, 24 e 31 e  seguintes  da 
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia e a 
súa modificación pola Lei 15/2004, do 29 de decembro 
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia. 

 
 
2)  A  cesión  de  viais   e   zonas  libres  cando   non  estean 

incluídos en polígonos de actuación previamente 
delimitados, realizarase por unidades físicas concretas 
(normalmente rúas ou prazas), ou segundo actuacións 
illadas, acomodadas á previsión dos proxectos de 
urbanización correspondentes e cuxa delimitación se 
tramitará consonte ao previsto nos artigos 123, 124 e 
93.3 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia e coas 
modificacións da Lei 15/2004, do 29 de decembro de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia. 
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Art. 14. REPERCUSIÓN  DE  CUSTES  POR  CONTRIBUCIÓNS  ESPECIAIS. 
 
 
Ao abeiro das previsións de utilización de formas de xestión 
que permita a lexislación de réxime local, segundo o art. 
141 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia, o custo 
das actuacións de expropiación illadas en solo urbano para a 
creación, ampliación ou mellora de infraestruturas, servizos 
e equipamentos en desenvolvemento do  Plan, ou ben 
daquelas nas que a expropiación se aplica a polígonos 
completos, poderase repercutir sobre o conxunto de 
propietarios que resulten especialmente beneficiados pola 
actuación urbanística. Os ámbitos de reparto serán definidos 
no expediente de Contribucións Especiais correspondente. 
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Art. 15. REGULARIZACIÓN DE TERREOS. 
 

 
Os terreos en solo urbano consolidado cuxa configuración 
física sexa preciso regularizar para adaptalos ás previsións 
do planeamento serán obxecto dun proxecto de 
normalización de acordo aos artigos 119 e concordantes do 
Regulamento de Xestión Urbanística, sen prexuízo do deber 
da súa regularización para adaptar a súa configuración ás 
esixencias do  planeamento segundo establece o art. 19 da 
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia 
 
 
Considérase a estes efectos que un terreo é regularizable 
cando un ou todos os lindeiros non sexan rectos, ou o seu 
ángulo coa aliñación sexa menor de 80º na lonxitude do  
lindeiro correspondente ao fondo máximo edificable, agás en 
casos en que por estar consolidada a edificación e a súa 
ordenación, sexa imposible a regularización. 
 
 
A regularización afectará, como mínimo, ao fondo máximo 
edificable. 
 
 
En rúas con desenvolvemento curvo, o ángulo medirase 
entre o lindeiro da parcela e a tanxente á  curva nese punto. 
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Art. 16. REPARCELAMENTOS. 
 
 

1)  Entenderase   por   Reparcelamento   a    agrupación   de 
fincas comprendidas no polígono ou unidade reparcelable 
para a súa nova división axustada ao planeamento, con 
adxudicación das parcelas resultantes aos interesados en 
proporción aos seus respectivos dereitos. 
 
 

2)  O reparcelamento ten  por obxecto distribuír xustamente  
as cargas e beneficios da ordenación urbanística, 
regularizar a configuración dos terreos, situar o seu 
aproveitamento en zonas aptas para a edificación con 
arranxo ao planeamento e localizar sobre parcelas 
determinadas e nesas mesmas zonas, o aproveitamento 
que, no seu caso, corresponda á  Administración 
actuante. 
 
 

3)  O reparcelamento comprende tamén  a  determinación  das 
indemnizacións ou compensacións necesarias para que 
quede plenamente cumprido, dentro da unidade 
reparcelable, o principio da xusta distribución entre os 
interesados dos beneficios e cargas da ordenación 
urbanística. 
 
 

4)  A   distribución  xusta   das   cargas    e   beneficios   da 
ordenación será necesaria sempre que o Plan asigne 
desigualmente aos terreos afectados o volume ou 
superficie edificable, os usos urbanísticos ou as 
limitacións e cargas da propiedade. 
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5)  Cando  na   unidade  reparcelable   estean   comprendidos 
terreos edificados con arranxo ao planeamento, estes 
non serán obxecto de nova adxudicación, conservándose 
as propiedades primitivas, sen prexuízo da regularización 
de lindeiros cando fose necesaria e as compensacións 
económicas que procedan. Se se trata de terreos con 
edificación non axustada ao planeamento, cando a 
diferenza, en máis ou en menos, entre o aproveitamento 
que lles corresponda consonte o plan, e o que 
correspondería ao propietario en proporción ao seu 
dereito no reparcelamento, sexa inferior ao 15% deste 
último, e sempre que non estivesen dedicados a usos 
incompatibles coa ordenación urbanística, seguirase 
igualmente a mesma regra, a teor todo elo do 
establecido no artigo 116 da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia. 

 
 
6)  Procedementos abreviados:  o reparcelamento voluntario.  

 
A proposta de reparcelamento formulada polos 
propietarios afectados e formalizada en escritura 
pública será tramitada segundo o procedemento previsto 
no artigo 115 do  Regulamento de Xestión. 
 
No reparcelamento voluntario en solo urbano, a unidade 
reparcelable poderá ser descontinua, e incluso 
referirse a parcelas illadas, sempre que quede 
asegurado o cumprimento do  Plan Xeral, sen causar 
prexuízos a terceiros propietarios. 
 
Para a determinación das unidades reparcelables 
descontinuas, seguirase o previsto nos art. 123 e 124 
da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia e coas 
modificacións introducidas pola Lei 15/2004, do 29 de 
decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia. 
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CAP. 4º. NORMAS DE TRAMITACIÓN. 
 
 
 

Art. 17. ACTOS SUXEITOS A LICENZA MUNICIPAL. 
 

 
 
1)  Estarán sometidos a licenza previa os  seguintes actos : 
 
 

• As obras de construción de edificacións e instalacións 
de todas as clases de nova planta. 

 
• As obras de ampliación de edificios e instalacións de 

todas as clases existentes. 
 

• As de modificación ou reforma que afecten á  estrutura 
dos edificios e instalacións de todas as clases 
existentes. 

 
• As de modificación do  aspecto exterior dos edificios e 

instalacións de todas as clases existentes. 
 
• As obras que modifiquen a disposición interior dos 

edificios. 
 
• As obras e os usos que teñan que realizarse con 

carácter provisional, aos que se refire o art. 21.3 e 
102 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia. 
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• Os movementos de terra, tales como desmontes, 

explanación, escavación e terrapléns, as obras de 
instalación de servizos públicos e, en xeral, as 
relacionadas coa urbanización, exceptuando que estes 
actos fosen detallados e programados como obras a 
executar nun proxecto de urbanización definitivamente 
aprobado ou de edificación que dispoña de licenza 
outorgada.  

 
• A primeira utilización ou ocupación dos edificios e 

instalacións en xeral. 
 
• A utilización do solo para o desenvolvemento de 

actividades mercantís, industriais, profesionais, de 
servizos ou outras análogas. 

 
• O uso de voo sobre as edificacións e instalacións de 

todas as clases existentes. 
 
• A modificación do  uso dos edificios e instalacións en 

xeral. 
 
• A demolición das construcións, agás nos casos 

declarados de ruína inminente. 
 
• As instalacións subterráneas dedicadas a aparcamentos, 

actividades industriais mercantís ou profesionais, 
servizos públicos ou calquera outro uso a que se 
destine o subsolo. 

 
• A extracción de granulados para a construción e a 

explotación de canteiras, aínda que se produza en 
terreos de dominio público e estean suxeitos a 
concesión ou autorización administrativa. 
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• As actividades extractivas de minerais, líquidos e de 
calquera outra materia, así como as de vertidos no 
subsolo. 

 
• As obras de construción de infraestrutura civil, 

excepto que estes actos fosen detallados e 
programados como obras a executar nun plan especial 
ou nun instrumento de ordenación territorial, sen 
prexuízo do disposto na lexislación sectorial aplicable.  

 
Quedan excluídas da preceptiva licenza as obras de 
mantemento das obras públicas. 

 
• As construcións nas zonas de dominio público, sen 

prexuízo do disposto na lexislación sectorial aplicable. 
 
• As instalacións ou radicación de casas prefabricadas e 

instalacións similares, provisionais ou permanentes, 
excepto que se efectúen dentro de campamentos 
legalmente autorizados e nas zonas expresamente 
previstas para tal fin. 

 
• As cortas e os abatementos de árbores que constitúan 

masa arbórea, espazo boscoso, arborado ou parque, se 
teña ou non planeamento aprobado, excepto as 
autorizadas en solo rústico polos órganos 
competentes en materia agraria e/ou forestal. 

 
• As novas plantacións de arborado no ámbito dos 

xacementos arqueolóxicos.  
 

• A instalación de invernadoiros. 
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• A colocación de carteis e paneis de propaganda visibles 
dende a vía pública, sempre que non estean en locais 
pechados. 

 
• As liñas de peches e valados de fincas. 
 
• Os parcelamentos urbanísticos, excepto que estean 

contidos nun proxecto de compensación ou 
reparcelamento aprobado. 

 
• As obras de apertura de camiños e accesos a parcelas 

en solo rústico, excepto as autorizadas polo 
organismo competente en materia agraria e/ou forestal. 

 
• As instalacións e construcións de carácter temporal 

dedicadas a espectáculos e actividades recreativas. 
 

• Calquera intervención en edificios declarados como 
bens de interese cultural, catalogados ou protexidos. 

 
• E, en xeral, o resto de actos que marquen os plans, as 

normas ou ordenanzas. 
 
 
 

 
Cando os actos de edificación e uso do solo se 
realizaren por particulares en terreo de dominio 
público, esixirase tamén licenza, sen prexuízo das 
autorizacións ou concesións que sexa pertinente 
outorgar por parte do  ente titular do  dominio público. 
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2)  As   licenzas  outorgaranse  de  acordo  coas  previsións   

da lexislación e planeamento urbanísticos. 
 

 
 
3)  As licenzas outorgaranse de acordo  coas  previsións  da  

lei, os regulamentos que a desenvolven, o presente Plan 
e demais regulamentación en vigor. 

 
 
 
4)  O     procedemento    de    outorgamento    das    licenzas 

axustarase ao previsto na lexislación de réxime local que 
resulte aplicable. 
 
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio 
administrativo licenzas en contra da lexislación ou do  
planeamento urbanístico. 

 
 
 
5)  Os actos  relacionados  co  art.  194  da Lei 9/2002, do 

30 de decembro, de ordenación urbanística e protección 
do medio rural de Galicia, é dicir, os que se recollen 
como suxeitos a licenza no presente documento, que se 
promovan por órganos das Administracións Públicas ou 
Entidades de Dereito Público que administren bens 
daquelas, estarán, igualmente suxeitos a licenza 
municipal, salvo nos supostos exceptuados pola 
lexislación aplicable. 

 
 
 
6)  Para  a  tramitación  de  proxectos de obras ao abeiro  do 

art. 40 do  Regulamento de xestión deberán constar na 
solicitude de licenza os compromisos subliñados nos 
epígrafes 1 e 2 de dito artigo. 
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Art. 18. CONCESIÓN DE LICENZA. 
 
 
A concesión de licenza, agás nos casos previstos na 
lexislación do Solo, corresponde exclusivamente ao 
Concello. 

 
 
 
 
 

Art. 19. DENEGACIÓN DE LICENZA. 
 
 
Toda denegación de licenza deberá ser motivada. 
 
 
 
 
 
 

Art. 20. SOLICITUDE DE LICENZA. 
 

 
A licenza deberá solicitarse no Concello mediante a 
presentación da correspondente instancia e os  requisitos 
que para cada caso concreto se especifique no Plan. 
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Art. 21. TIPOS DE LICENZA DE OBRA. 
 
 

Distínguense no presente Plan tres tipos de licencias : 
 
• Licenza de obra nova. 
 
• Licenza de reforma e ampliación. 
 
• Licenza de conservación. 
 
 
 
 
1)  Obra nova. 

 
Denomínase obra nova á  efectuada para a construción 
dun inmoble de nova planta ben sobre solar libre (no que 
non teña existido ningunha construción anterior), ben 
sobre o solar procedente do  derrube dun edificio 
existente. 
 
 

 
 
 
2)  Reforma e ampliación. 

 
Enténdese por reforma ou ampliación aquelas operacións 
de construción encamiñadas a modificar o edificio 
existente ben sexa para destinalo a uso distinto, ben por 
calquera outra causa. 
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Distínguense dous subgrupos: 
 
 
• Reformas e ampliacións estruturais : 
 

Se a súa realización implica modificación de elementos 
estruturais (modificación de estrutura, elevación de 
plantas), de fachada ou de cuberta na súa totalidade. 

 
 
 
• Reformas non estruturais : 

 
Se se limitan á redistribución de espazos interiores ou 
calquera outra operación que non afecte a elementos 
estruturais, de fachada ou de cuberta. 
 
 
 

 
3)  Conservación. 

 
 
Denomínanse obras de conservación ás tendentes ao 
mantemento estético, funcional e construtivo do  
edificio. 
 
 
Distínguense dous subtipos : 
 
• Se afectan a elementos estruturais, de fachada ou de 

cuberta (revoco de fachadas ou cuberta, reparación e 
substitución de elementos estruturais) por outros das 
mesmas características. 

 
• Se non afectan a elementos estruturais, de fachada ou 

de cuberta (solados, pinturas, etc.). 
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4)  Todos estes tipos agrúpanse en dous: 

 
 
LICENZA DE OBRA MENOR 
 
 
Defínese como obra menor aos efectos da tramitación e 
concesión de licenza como tais, as  seguintes : 
 
 
• Obras de remoción, incluídas as substitucións, de 

revestimentos preexistentes, pinturas, limpeza, ornato 
e adecentamento. 

 
• Substitución de carpintarías exteriores, sen 

modificación do  oco existente. 
 
• Substitución interior de pezas en edificacións 

existentes sempre que non afecten a condicións de 
habitabilidade ou do seu sistema estrutural. 

 
• Pequenas substitucións e ampliacións nas instalacións 

das edificacións preexistentes, sempre que non se 
afecte ao sistema estrutural do edificio, deseño 
exterior, cimentación ou condicións de habitabilidade 
ou seguridade de dita edificación ou das súas 
instalacións. 

 
• Valados e liña de peches de elementos vexetais e a base 

de postes e arame sen púas sen ningún tipo de 
baseamento, que se leven a cabo en harmonía co medio 
natural circundante, de sinxela e escasa entidade 
construtiva, que non superen a altura de 1,50 m. Os 
muros de contención consideraranse obra maior, e en 
consecuencia sempre deben dispoñer de proxecto 
técnico, así como calquera outro tipo de peche.  
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• Os grandes movementos de terra considéranse obra 

maior. Enténdese por grandes movementos aqueles 
desmontes ou recheos de terra que alteran o perfil 
natural do  terreo nunha altura maior de 0.50 m en 
calquera punto, ou supoñen un movemento de terra 
maior de 40 m³. 

 
• A documentación necesaria para este tipo de 

expedientes consistirá en solicitude do interesado onde 
se describan exactamente as obras a realizar, plano de 
situación identificando o emprazamento da finca sobre a 
que se pretende a execución da obra menor e 
orzamento de execución material das mesmas. 

 
 
 
LICENZA DE OBRA MAIOR 
 
Son todas as demais “obras maiores”, aos efectos da súa 
tramitación e outorgamento de licenza, que deberá 
xuntarse á solicitude co proxecto facultativo e cuxas 
condicións aparecen en cada caso reguladas nas 
ordenanzas, que segundo o presente documento de Plan 
Xeral de Ordenación Municipal lles resultan de 
aplicación. 
 
 
LICENZAS CON ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
 
Será necesaria a presentación do  correspondente 
estudo básico de seguridade e saúde, así como o 
nomeamento dun técnico competente encargado do 
control e dirección das obras naquelas intervencións 
que, considerándose obra menor, impliquen riscos, tales 
como construción de estadais para reparación de 
fachadas, intervencións en cubertas de edificios, 
colocación de marquesiñas, guindastres, etc. 
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Art. 22. REQUISITOS   DA  DOCUMENTACIÓN  DOS  PROXECTOS   E  DAS 

SOLICITUDES DE LICENZA MUNICIPAL DE APERTURA PARA 
ACTIVIDADES NON CLASIFICADAS. 

 
 

A.- REQUISITOS DA DOCUMENTACIÓN DOS PROXECTOS. 
 
 
1)  A competencia  para  outorgar  licenzas correspóndelles  

aos concellos, seguindo o procedemento previsto na 
lexislación de réxime local. 

 
 
 
2)  Non poderá  concederse  licenza  sen  que  se acredite o 

outorgamento da autorización da Comunidade Autónoma 
nos supostos previstos neste Plan Xeral, en aplicación 
do disposto na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do  medio rural de 
Galicia e a súa modificación pola Lei 15/2004, do 29 de 
decembro de modificación da Lei 9/2002, de 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do  
medio rural de Galicia. 
 
Do mesmo xeito, os concellos non poderán conceder 
licenza sen esixir a aportación previa das autorizacións 
sectoriais preceptivas que deban outorgar outras 
administracións. 

 
 
Aos efectos de outorgamento de licenzas, os proxectos 
técnicos comporanse como mínimo de memoria, planos, prego 
de condicións e orzamento. 
 
 
1)  Na   memoria   describirase   a    obra    ou    instalación.  

Expoñerase a súa finalidade e xustificarase a solución 
adoptada poñéndose de manifesto o cumprimento do 
presente Plan. 
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2)  Os planos  de   emprazamento  redactaranse sobre copias 

da Cartografía Oficial. Os planos de situación 
redactaranse como mínimo a escala de 1/500, e con 
referencia aos elementos urbanos e ao  parcelamento e 
ordenación existente. 

 
 
3)  Os  planos  de  edificación  deberán   ser   perfectamente 

lexibles e faranse como mínimo a escala 1:100, 
debéndose presentar as plantas, seccións e alzados 
necesarios para a clara descrición da obra proxectada. 
 
 

4)  No  caso   de   conservacións   cando  a   obra   afectase 
unicamente a paramentos exteriores e non implicase 
modificación estrutural nin alteración de deseño 
exterior, por exemplo, cando se tratase de : 
 
 
• Recebo ou revestido de muros de cemento ou materia 

análoga en fachadas á vía pública. 
 
 
• Pintura ou revoco de fachadas á vía pública, 

colocación de carpintaría exterior ou interior. 
 
 
• Repaso e substitución de canlóns, etc. 
 
 
Será suficiente unha memoria por duplicado na que se 
indique o material a utilizar e as características  
construtivas e estéticas na solución adoptada e dous  
exemplares de orzamento. 

 
 

 



  CORRECCION PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

A.D.I.U. S.L. 

arquitectura 
diseño 
interiorismo 
urbanismo  

    

  __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

32

 
B.- DOCUMENTACIÓN   A  PRESENTAR  COA  SOLICITUDE   DE 
LICENZA MUNICIPAL DE APERTURA PARA ACTIVIDADES NON 
CLASIFICADAS, SEMPRE QUE NON SE EXECUTEN OBRAS, 
CONSTRUCIÓNS NIN INSTALACIÓNS QUE REQUIRAN A 
PRECEPTIVA LICENZA MUNICIPAL DE OBRA: 
 
 
1)  Fotocopia  do   DNI   do   solicitante  se  se  trata   dunha  

persoa física. De tratarse dunha persoa xurídica, 
acompañarase fotocopia do Código de Identificación 
Fiscal, do DNI dos administradores e/ou representantes 
legais, e da escritura de constitución da sociedade e de 
todas as modificacións posteriores que se producisen. 

 
 
2)  Fotocopia   da   declaración  de  alta  no  Imposto  sobre  

Actividades Económicas. 
 
 
3)  Certificado  de  seguridade  e solidez do  inmoble (local), 

para a actividade que se solicita. 
 
 
4)  Estudo   xustificativo   do  cumprimento,   polo   inmoble 

(local), Documento Básico Db Si “Seguridade en caso de 
incendio”. 

 
5)  Estudo  xustificativo  do cumprimento,  polo  inmoble das 

medidas de insonorización das fontes sonoras do  local e 
instalacións complementarias, así como do seu illamento 
acústico, establecidas na Lei 7/97, de 11 de agosto, de 
protección contra a contaminación acústica (DOG nº 
159/97, do 20 de agosto).  Este estudo acústico terá o 
contido subliñado no artigo 11 e Anexo do Decreto nº 
150/99, do 7 de maio, polo que se aprobou o 
Regulamento de protección contra a contaminación 
acústica de Galicia (DOG nº 100/99, do 27 de maio). 
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6)  Xustificación  do  cumprimento  da  Lei   8/97,  do  20  de 

agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 166/97, do 29 
de agosto), e do seu Regulamento de desenvolvemento 
aprobado por Decreto nº 35/2000, do 28 de xaneiro 
(DOG nº 41/00, de 29 de febreiro). 

 
 
 
A documentación esixida nos apartados 3, 4, 5 e 6 será 
orixinal, estará asinada polo facultativo competente e visada 
polo colexio profesional correspondente. 
 
En calquera caso a documentación técnica que debe figurar 
nos expedientes de actividade clasificada ou non clasificada 
pero na que se contemple a execución de obras consistirá 
sempre, e como mínimo, en proxecto técnico suscrito por 
facultativo competente e visado polo seu correspondente 
colexio oficial. 
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Art. 23. SOLICITUDE DE ALIÑACIÓN 
 
 
 
Cando se trata de obra de nova planta, ou reconstrución 
previo derrube de obra vella, será condición recomendable 
a solicitude previa de aliñación e rasantes, que, por outra 
parte, pode presentar calquera propietario de solar ou 
terreo dentro do Termo Municipal, aínda cando non sexa 
inmediatamente seguida da solicitude de licenza de obra nova. 
 
 
A concesión de aliñación non implica a licenza de 
construción. 
 
 
A aliñación darase sobre o plano do solar e zona inmediata a 
escala 1/500 referindo os seus puntos característicos a 
outros fixos do terreo, de maneira que quede claramente 
determinada e materializándose sobre aquel mediante cravos 
ou estacas. 
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Art. 24. SUBLIÑAMENTO DE ALIÑACIÓN. 
 
 
 

Ao acto de subliñamento de aliñación concorrerá a 
Delegación da Alcaldía, o técnico/a municipal e o/a 
propietario/a do  solar, por si ou representado polo seu 
técnico/a. 
 
 
O solar estará libre e desembarazado de obstáculos para 
facilitar o replanteo da liña. 
 
 
Asinará o/a propietario/a, ou o/a técnico/a que o/a 
represente, o exemplar do plano de aliñación e a acta de 
sinal de conformidade, e o/a propietario/a recibirá a copia 
autorizada destes documentos. 
 
 
Constará na acta de aliñación: 

 
 

1º)   A liña de edificación. 
 
 
2º)   A profundidade edificable do  solar. 
 
 
3º)   A norma  que  lle   afecte  no  que  respecta  á  altura  

máxima e aos usos autorizados. 
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  Art. 25. REQUISITOS DE URBANIZACIÓN. 
 
 
 

1)  Para  outorgar  licenza   de  edificación  en  solo urbano 
é preciso que a parcela conte cos  seguintes elementos 
de urbanización; acceso rodado, encintado de beirarrúas, 
rede de subministro de enerxía eléctrica e de 
abastecemento de auga, iluminación pública e rede de 
saneamento. 
 
 
 

2)  Poderase   outorgar   licenza   condicionada   ao   remate  
das obras de urbanización cando se asegure a  execución  
simultánea da mesma nos termos  definidos nos artigos  
39.1.,  40  e  41 do  Regulamento de Xestión  
Urbanística.  A  fianza  de garantía será como mínimo do 
6% 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 constitúa 
a garantía. 
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Art. 26. LICENZAS EN SOLO URBANIZABLE. 

 
 
No solo urbanizable non poderán outorgarse licenzas de 
edificación ata que non se teña realizado a urbanización en 
execución do correspondente plan parcial ou plan de 
sectorización cando se trate de solo urbanizable non 
delimitado e sexa firme en vía administrativa o acordo 
aprobatorio de reparcelamento ou compensación do 
polígono correspondente, sen prexuízo do establecido no 
art. 42.2 do  Regulamento de Xestión. 
 
 
Nestas áreas en tanto non sexa aplicable o plan parcial ou 
plan de sectorización non poderán autorizarse outras obras 
que cás que se vaian executar mediante a redacción de plans 
especiais de infraestruturas e as de carácter provisional,  
só para o solo urbanizable delimitado, nas condicións 
establecidas no artigo 102 da Lei 9/2002, de 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do  medio 
rural de Galicia, á que se refire o art. 21.3 da Lei. 
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Art. 27. OBRAS SEN LICENZA EN CURSO DE EXECUCIÓN. 

 
 

 
1)   Cando  se  estivesen  executando  obras   sen   licenza ou 

orde de execución ou sen axustarse ás condicións 
subliñadas nelas, o alcalde disporá a suspensión 
inmediata de ditos actos e procederá a incoar o 
expediente de reposición da legalidade, comunicándoo ao  
interesado. 

 
2)  Co   acordo   de   suspensión   adoptaranse   as   medidas 

cautelares necesarias para garantir a total interrupción 
da actividade. Para estes efectos o alcalde poderá : 
 
a.-  Ordenar  a   retirada  dos materiais  preparados  para 

ser utilizados na obra ou actividade suspendida e a 
maquinaria relacionada con ela. 

 
b.-  Ordenar  o   precintado  das  obras,   instalacións   e 

elementos auxiliares das actividades obxecto de 
suspensión. 

 
c.-  Ordenar   a   suspensión  de  subministros   de   auga, 

electricidade, gas e telecomunicacións das 
actividades e obras das que se ordenase a 
paralización. 

 
d.-  Proceder á  execución  forzosa mediante a  imposición  

de multas coercitivas por importe de 600 a 6.000 
euros, reiterables ata lograr o cumprimento da orde 
de paralización. 

 
e.-  Adoptar  calquera outra medida que  sexa conveniente  

en favor da efectividade da suspensión. 
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3)  Instruído  o   expediente  de  reposición  da  legalidade  e  

despois da audiencia do  interesado, adoptarase algún dos  
seguintes acordos  : 
 
 
a.-  Se   as    obras   non  fosen   legalizables   por   ser  

incompatibles co ordenamento urbanístico, 
acordarase o seu derrube a costa do  interesado e 
procederase a impedir definitivamente os usos aos 
que dese lugar ou, se é o caso, á  reconstrución do 
indebidamente demolido. 

 
b.-  Se  as obras  fosen legalizables por ser compatibles 

co ordenamento urbanístico, requirirase ao  
interesado para que no prazo de tres meses presente 
a solicitude da oportuna licenza, manténdose a 
suspensión das obras en tanto esta non sexa 
outorgada. 

 
c.-  Se as obras  non  se axustan ás condicións subliñadas 

na licenza ou orden de execución, ordenaráselle ao  
interesado  que as axuste no prazo de tres meses, 
prorrogables por outros tres por petición do  
interesado, sempre que a complexidade técnica ou 
envergadura das obras que teñen que realizarse faga 
inviable a súa acomodación ás previsións da licenza no 
prazo previsto. 

 
 

 
4)  O  procedemento ao que se  refire  o  apartado  anterior   

deberá resolverse no prazo de un ano contado dende a 
data do  acordo de iniciación. 
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5)  Se   transcorrido  o   prazo   de   tres   meses   dende  o   

requirimento ao interesado non solicitase a oportuna 
licenza ou, se é o caso, non axustase as obras ás 
condicións subliñadas na orde de execución, o alcalde 
acordará a demolición das obras a costa do  interesado e 
procederá a impedir definitivamente os usos aos que dese 
lugar. Procederase de igual modo no suposto de que a 
licenza fose denegada por ser o seu outorgamento 
contrario á  legalidade. 
 
 

 
6)  No  caso  de   incumprimento  da  orde  de  demolición,   a 

administración municipal procederá á execución 
subsidiaria dela ou á  execución forzosa mediante a 
imposición de multas coercitivas, reiterables 
mensualmente ata lograr a execución polo suxeito 
obrigado, na cantidade de 1.000  a  10.000 euros cada 
unha. 
 
 

 
7)  O  disposto  nos  apartados  anteriores  entenderase  sen  

prexuízo da imposición das sancións que procedan e das 
facultades que lles correspondan ás autoridades 
competentes, en virtude do réxime específico de 
autorización ou concesión ao  que están sometidos 
determinados actos de edificación e usos do  solo. 
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Art. 28. OBRAS REMATADAS SEN LICENZA. 
 

 
 

 
1)  De  estar rematadas as  obras sen licenza, ou incumprindo 

as condicións subliñadas nela ou na orde de execución, o 
alcalde, dentro do  prazo de seis anos, contado dende a 
total terminación das obras, incoará expediente de 
reposición da legalidade, procedendo segundo o disposto 
nos apartados 3, 4, 5, 6 e 7 do  artigo anterior. 
 
 

 
2)  Transcorrido o prazo de seis anos sen que  se  adoptasen  

as medidas de restauración da legalidade urbanística, non 
se poderán realizar outras obras cás pequenas 
reparacións esixidas por razóns de seguridade e hixiene, 
e en ningún caso as de consolidación, aumento de valor 
ou modernización nin cambio de uso existente, excepto as 
necesarias para a adecuación á legalidade urbanística 
vixente. 
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Art. 29. OUTROS ACTOS SEN LICENZA. 
 

 
1)  Cando   algún  acto  distinto   dos   regulados  no artigo 

anterior e precisado de licenza, se levase a cabo sen 
esta ou en contra das súas determinacións, o alcalde 
dispoñerá á paralización inmediata de dito acto e incoará 
expediente de reposición da legalidade. 
 

 
 
2)  Instruído  o  expediente  de  reposición  da   legalidade, e   

despois da audiencia do interesado, adoptarase algún  dos  
seguintes acordos : 
 
 
a.-  Se  a  actividade   se  realizase  sen   licenza   ou  sen 

axustarse ás súas determinacións, requirirase ao  
interesado para que solicite a oportuna licenza ou 
axuste a actividade á  xa concedida. 

 
 
b.-  Se   a   actividade  non   fose   legalizable   por   ser  

incompatible co ordenamento urbanístico, 
procederase a impedir definitivamente a actividade e a 
ordenar a reposición dos bens afectados ao  estado 
anterior ao  incumprimento daquela. 

 
 

 
3)  Se   transcorrido   o   prazo   de   tres   meses  dende  o 

requirimento o interesado non solicitase a oportuna 
licenza ou, se é o caso, non axustase a actividade ás 
condicións subliñadas nela, o alcalde adoptará o acordo 
previsto no apartado b) do  anterior punto. Procederase 
de igual xeito no suposto de que a licenza fose denegada 
por ser o seu outorgamento contrario á  legalidade. 
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4)  Para  a  execución  forzosa  das medidas  adoptadas  polo 

alcalde será de aplicación o disposto no art. 209.6 da 
Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do  medio rural de Galicia. 
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Art. 30. CONDICIÓNS  DAS OBRAS EN RELACIÓN COAS VÍAS PUBLICAS. 
 
 
1)  Todo/a   propietario/a   que   execute   unha     obra,    de  

calquera natureza, será responsable ante o Concello 
dos danos que coa súa execución poida ocasionar nas vías 
públicas ou servizos municipais. 

 
 
 
2)  Se  as  obras  que   se  executan  afectasen   a   servizos 

de carácter xeral ou público, os propietarios 
comunicarano por escrito ás empresas correspondentes 
ou entidades administrativas, con oito días de antelación 
ao  comezo das mesmas, en cuxo prazo ditas empresas ou 
entidades deberán tomar as medidas oportunas para evitar 
danos propios ou a terceiros, dos que serán 
responsables dende a finalización do  prazo 
anteriormente mencionado. 
 
 
 

3)  Os   entullos   e  acopios   de   materiais,   non   poderán 
amontoarse na vía pública, nin apoiados nos valados ou 
muros de peche. 

 
 
 
4)  As  fachadas   dos   edificios   públicos   e   privados  así 

como as súas medianeiras e paredes contiguas ao 
descuberto, aínda que non sexan visibles dende a vía 
pública, deberán conservarse nas debidas condicións de 
hixiene e ornato. 
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5)  Obrigarase  aos   propietarios    de   calquera   clase  de 

edificación a conservar todas as partes da construción 
en perfecto  estado  de solidez, a fin de que non poidan 
comprometer a seguridade pública. 
 

 
 
6)  Todos os  cidadáns  teñen o  dereito  de denunciar ante as 

autoridades municipais os edificios que carezan  de  falta  
de  hixiene e ornato, os que producen  ruído ou aqueles 
que puidesen ocasionar, por mal estado dos seus 
elementos compoñentes (remates, chemineas, cornixas, 
etc.) algún dano. 
 

 
 
7) Todas  as  estadas   auxiliares   da  construción,  deberán 

executarse baixo dirección facultativa competente e 
dotaráselles das precaucións necesarias para evitar que 
os materiais e ferramentas de traballo poidan caer á  
rúa, na que se colocarán os sinais de precaución que en 
cada caso sexan convenientes. 
 

 
 
8)  En  toda  clase  de   construción,  así   como  no  uso  de 

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

 
 
9)  En relación coa   instalación   de  aparellos   elevadores 

(guindastres torre para obras ou outras aplicacións), a 
documentación esixida será : 
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 A) PARA A INSTALACIÓN E MONTAXE: 
 
 Proxecto asinado por facultativo competente e visado 
polo colexio profesional correspondente co  seguinte 
contido (art.5 do R.D. 836/2003) : 
 
 
− A.1.- Contido xeral: O sinalado no artigo 5 e Anexo II 

do R.D. 836/2003 (ubicación da obra, plano de 
emprazamento, identificación do guindastre, diagrama 
de cargas e alcances, características do contrapeso, 
etc.). 

 
 

− A.2.- Contido especial:  
 

a.- Certificación expresa do autor  do proxecto de que  
este está de acordo co expresado en canto a 
condicións de instalación na norma UNE 58-101-92, 
parte II "Aparellos pesados de elevación. 
Condicións de resistencia e seguridade nas 
guindastres-torre desmontables para obras. 
Condicións de instalación e utilización" (art.5.1 do 
R.D. 836/2003). 

 
  
b.- Certificación expedida  pola  empresa conservadora 

debidamente rexistrada e autorizada da revisión 
favorable antes da nova posta en servizo non 
relativo á estrutura, elementos de seguridade e á 
súa protección contra a corrosión (art. 8 do R.D. 
836/2003). 

  
     
c.-  Documentación   acreditativa   da   última   revisión  

periódica oficial do guindastre. 
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d.- Seguro   de   responsabilidade  civil   “ad  hoc”  do 
instalador/a e/ou conservador e último recibo, en 
contía mínima de 600.000,00 euros ou revisada 
conforme aos IPC (Artigos 6, 9 e 10 do R.D. 
836/2003) 

 
  
e.- Identificación da persoa operadora ou encargada da 

utilización de guindastre (con carné de manipulador 
de guindastre autorizado), responsabilizándose 
expresamente do cumprimento e reunión das 
condicións fixadas na norma UNE 58-101-92, parte 
II, e someténdose ás obrigas sinaladas nesta. (art. 
2.22 e 7 do R.D. 836/2003). 

 
  
f.- Certificación  da  empresa   instaladora   autorizada 

acreditativa de que a instalación, montaxe e 
desmontaxe se efectuará baixo a súa exclusiva 
responsabilidade de acordo coa norma UNE 58-
101-92, parte II, baixo a dependencia facultativa do 
técnico titulado competente da dita empresa 
(artigos 2.20 e 5.3 do R.D. 836/2003). 

 
  
g.- Resgardo acreditativo  da  presentación  perante  a  

Delegación Provincial da Consellería de Innovación, 
Industria e Comercio da documentación esixida polo 
artigo 29 do Decreto 204/94, e o  artigo  5.1 do 
R.D. 836/2003. 

 
  
h.- Certificación/s      expedida/s     pola     Delegación  

Provincial da Consellería de Innovación, Industria e 
Comercio da inscrición de rexistro (aseverando a 
súa vixencia) da/s empresa/s que se sinale/n como 
instaladora e/ou conservadora (artigos 6, 9 e10 
do R.D. 836/2003). 
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i.-  Declaración  expresa  do  usuario pola que asume a 

responsabilidade do manexo e custodia do 
guindastre, así como de que se realizará o axeitado 
mantemento, acompañando seguro de 
responsabilidade civil e último recibo (art. 2.19 do 
R.D. 836/2003) 

 
  
l.- Encargo   de   dirección   facultativa   aceptada  da 

instalación, montaxe e desmontaxe, asinado por 
técnico competente e visado polo colexio 
profesional correspondente. 

 
 
m.- Contrato   de  mantemento   entre  o   usuario  e  a  

empresa conservadora autorizada mentres o 
guindastre permaneza instalado (artigo 8 do R.D. 
836/2003). 

 
 
 

 B)  PARA A POSTA EN SERVIZO: 
 
 

−  B1) Certificación asinada polo facultativo – director 
competente da empresa instaladora e visada  polo 
colexio profesional correspondente, acreditativa da 
correcta montaxe, previamente á posta en servizo do 
guindastre, no modelo recollido non Anexo V do R.D. 
836/2003 (art.5.5.c) do R.D. 836/2003). 

 
−  B2) Documento asinado polo instalador e o usuario 

no que se concrete que se cumpren as condicións de 
instalación da Norma UNE 58-101-92, parte II; que se 
fixo entrega do guindastre ao  usuario despois de 
comprobar na presenza deste e do manipulador do 
guindastre o correcto funcionamento dos dispositivos 
de seguridade; e, que se entregou o manual de 
instrucións de utilización. 
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−  B3) Informe de inspección do guindastre emitido por 

un organismo de control autorizado non que se 
acredite o seu correcto estado e a idoneidade da 
documentación segundo os criterios indicados non 
Anexo III do R.D. 836/2003 (artigo 5.5.b) do R.D. 
836/2003). 

 
− B4)  Contrato de mantemento. 
 
− B5) Declaración “CE” de conformidade e ou, no seu 

caso, certificación do cumprimento das Disposicións 
Adicionais Primeira ou Segunda do R.D. 836/2003. 

 
− B6) No seu caso, certificación dos elementos 

mecánicos ou estruturais incorporados ao guindastre. 
 
− B7) Resgardo acreditativo da presentación perante a 

Delegación Provincial da Consellería de Innovación, 
Industria e Comercio da documentación esixida polo 
artigo 5.5 do R.D. 836/2003. 
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Art. 31. DERRUBAMENTOS. 

 
 
1)  Cando  un propietario desexe proceder  ao   derrube  dun 

edificio e elo sexa posible de acordo coas limitacións 
establecidas no art. 26 da Lei 9/2002, deberá solicitar 
a oportuna licenza municipal, para o que se acompañará 
dun proxecto técnico completo redactado por técnico 
competente, con exemplares para cada un dos organismos 
que deban emitir informe sobre a solicitude. Exceptúanse 
desta necesidade a execución de obras ou instalacións 
menores, todo elo de acordo co disposto no artigo 195 
da Lei 9/2002. O Concello poderá fixar hora e prazo en 
que teñan que verificarse os derrubamentos, para evitar 
danos e molestias á  circulación, sendo obrigatorio, en 
todo caso a colocación dun valado en toda a fronte que 
teña que derruírse. 
 

2)  Queda   prohibido   a   utilización   de   explosivos,   agás 
casos moi especiais, que necesitarán autorización 
expresa. 
 

3)  Cando  por  derrubamento   ou  obras   nunha  edificación  
sexa necesario apear a contigua, solicitarase licenza 
polo/a propietario/a da que se pretende derrubar, 
expresando nun proxecto técnico, asinado por 
facultativo legalmente autorizado  e con nomeamento do 
responsable da execución da demolición, a clase de apeos 
que se vaian executar, acompañando os planos 
necesarios. En caso de negativa de dito/a propietario/a a 
realizar as obras de apeo, poderanse levar a cabo 
directamente polo dono da casa que se vaia derruír ou 
aquela onde teñan que executarse as obras, o cal deberá 
solicitar a oportuna licenza, co compromiso formal de 
sufragar, se procedese, a totalidade dos gastos que 
ocasione o apeo, sen prexuízo de que poida repartir os 
gastos ocasionados, con arranxo a dereito. Cando as 
obras afecten a unha medianeira, estarase ao  
establecido, sobre estas servidumes, no Código Civil.  
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4)  En  todo  caso, cando se vaia comezar  un   derrubamento 

ou baleirado importante, o/a propietario/a terá a obriga 
de comunicalo, de xeito explícito, aos colindantes dos 
terreos por se tivese que adoptarse algunha precaución 
especial. 

 
 
5)  En   caso  de   urxencia,  polo  perigo  inmediato, poderán 

dispoñerse no acto, pola dirección facultativa da 
propiedade, os apeos ou obras convenientes, aínda que 
consistan en tornapuntas exteriores dando conta 
inmediata ao  Concello das medidas para a seguridade 
pública, sen prexuízo de solicitar a licenza no prazo de 
corenta e oito horas  seguintes e aboar os dereitos que 
proceda. Igualmente, en ditas circunstancias, o técnico 
municipal, ou a quen corresponda, esixirá que se 
realicen os apeos ou obras que estime necesarios para 
garantir a seguridade pública. 
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Art. 32. VALADO. 
 
 

1)  En toda  obra  de  nova  planta  ou   derrubamento  e nas 
de reforma ou conservación que afecten ás fachadas, 
terá que colocarse un valado de protección de dous 
metros de altura, como mínimo, de materiais que ofrezan 
seguridade e conservación decorosa e situación á  
distancia  máxima de dous metros da aliñación oficial. 
Deberá quedar remitida do borde, cando menos 0,60 
metros, para permitir o paso de peóns. 

 
 
 
2)  Cando por circunstancias especiais non sexa aconsellable 

a aplicación de ditas normas, o técnico municipal fixará as 
características dos valados podendo ordenar a súa 
desaparición total no momento en que rematen os 
traballos indispensables en planta baixa, continuando as 
obras nas plantas superiores. 
 
 
 

3) Cando  as  obras  ou  instalacións  poidan   supor,  en  si 
mesmas ou na súa montaxe, un perigo para os peóns, 
esixirá, durante as horas de traballo, a colocación na 
rúa dunha corda ou palenque cun operario que advirta 
do perigo. Cando as características de tránsito o 
aconsellen, poderá limitarse o traballo a determinadas 
horas. 

 
 
 
4)  Nas zonas  en  que  sexa  obrigatorio  o  recúe,  o valado 

colocarase na aliñación oficial. Non será obrigatoria 
cando estea construído a liña de peche definitivo. 
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5)  A instalación de valados  entendese sempre con  carácter  

provisional, en tanto dure a obra. Por elo dende o 
momento en que transcorra un mes sen dar comezo as 
obras, ou estean interrompidas por igual período, 
deberán suprimirse os valados e deixar libre a beirarrúa 
ao  tránsito público. 
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Art. 33. DECLARACIÓN DE RUÍNA. 

 
 
1)  Cando   algunha  construción   ou   parte   dela  estivese  

en estado ruinoso, o Concello, de oficio ou por instancia 
de calquera interesado, deberá declarala en situación de 
ruína e acordará a total ou parcial demolición, despois 
da  tramitación do  oportuno expediente, con audiencia do  
propietario e dos moradores, agás inminente perigo que o 
impedise.  
 

 
2)  Declararase o estado ruinoso nos seguintes supostos: 

 
 
a)   Cando   o  custo   das    obras    necesarias    exceda  

da metade do custo de reposición da edificación ou de 
nova construción con características similares, 
excluído o valor do solo.  

 
 
b)   Cando    o     edificio    presente    un     esgotamento 

xeneralizado dos seus elementos estruturais  
fundamentais. 

 
 
c)   Cando   se   requira   a   realización   de  obras   que 

non puidesen ser autorizadas por atoparse o edificio 
en situación de fóra de ordenación. 

 
 

 
3)  No   caso   de   incumprimento   da  orde  de  derrube,  a 

administración municipal procederá á execución 
subsidiaria dela a costa do interesado, ou á execución 
forzosa mediante a imposición de multas coercitivas de 
300 a 6.000 euros, reiterables ata lograr a execución 
das obras ordenadas. 
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4)  De   existir  urxencia  e  perigo   na  demora,  o   alcalde,    
baixo a súa responsabilidade, por motivos de seguridade 
disporá o necesario respecto á habitabilidade do  inmoble 
e desaloxo dos ocupantes. 
 
 

 
5)  Nos  bens declarados de interese cultural e nos núcleos 

históricos estarase ao  disposto na lexislación do  
patrimonio histórico aplicable. 
 
 
Cando por calquera circunstancia resulte destruída unha 
construción ou edificio catalogado, o terreo subxacente 
permanecerá suxeito o réxime propio da catalogación. O 
aproveitamento subxectivo do seu propietario non 
excederá do  preciso para a fiel restitución, que poderá 
ser ordenada nos termos que regulamentariamente se 
determinen. 
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TITULO II. NORMAS DE ORDENACIÓN. 
 
 

 
CAP. 1º. CLASES E RÉXIME XURÍDICO DO  SOLO. 

 
 
 

Art. 34. RÉXIME URBANÍSTICO DA PROPIEDADE DO  SOLO. 
 
 

O réxime urbanístico do solo do Termo Municipal regúlase de 
conformidade  cos Capítulos I, II e III do Titulo I da Lei 
9/2002, coas modificacións introducidas pola Lei 15/2004, 
do 29 de decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do  medio 
rural de Galicia, a través de : 
 
 
1)  A clasificación do solo para  o  establecemento do réxime 

xurídico correspondente e dos dereitos e os deberes 
dos propietarios. 

 
 
2)  A determinación e definición  dos  elementos  fundamentais 

da estrutura xeral adoptada para a ordenación 
urbanística do  territorio. 
 

 
3)  A identificación e tipificación dos núcleos de poboación. 
 
 
4)  A  división do solo en  zonas  segundo  a súa  clasificación 

urbanística. 
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Art. 35. CLASIFICACIÓN  DO  SOLO  PARA O ESTABLECEMENTO DO  SEU  

RÉXIME XURÍDICO. 
 

 
 
O territorio do  Termo Municipal de Rodeiro clasifícase nos  
seguintes tipos de solo: solo urbano, solo de núcleo rural, 
solo urbanizable e solo rústico a teor do disposto nos 
artigos 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei 9/2002, coas 
modificacións introducidas pola Lei 15/2004, do 29 de 
decembro de modificación da Lei 9/2002, de 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do  medio 
rural de Galicia,  e de acordo á  delimitación establecida nos 
planos de ordenación. 
 
 
 
Máis concretamente as delimitacións do  solo urbano 
practícanse de acordo, en cada caso, cos criterios de : 
 
 
• Dotación de servizos urbanos segundo os Art. 11.1.a) e 

11.2 da Lei 9/2002, e definidos en planos de información. 
 
• Consolidación por áreas edificadas en cando  menos dúas 

terceiras partes dos espazos aptos para a edificación, 
segundo os art. 11.1.b) e art. 11.2 da Lei 9/2002. 

 
• Urbanización por desenvolvemento e consecución dos 

polígonos de execución urbanística, é dicir, áreas  que en 
cumprimento das previsións do Plan e unha vez 
desenvoltos ditos polígonos, disporán dos necesarios 
elementos de urbanización, previa ou simultaneamente ao  
inicio do  proceso de edificación coas medidas de garantía 
que marca a lei. 
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TITULO III.- NORMAS E ORDENANZAS REGULADORAS. 

 
 

CAP. 1º.- NORMAS XERAIS DE EDIFICACIÓN. 
 
 

Art. 36. DEFINICIÓNS. 
 
 
A efectos deste Plan, cantas veces se empreguen os termos 
que a continuación se indican, terán o significado que 
taxativamente se expresan nos apartados  seguintes: 
 
 
 
SOLAR. 
 
 
Terán a condición de solar as superficies de solo urbano 
legalmente divididas e aptas para a edificación que, en todo 
caso, conten con acceso por vía pública pavimentada e 
servizos urbanos de abastecemento de auga potable, 
evacuación de augas residuais á rede de saneamento, 
subministro de enerxía eléctrica, iluminación pública, en 
condicións de caudal e potencia adecuadas para os usos 
permitidos. Ademais do anterior deberán estar urbanizados de 
acordo coas aliñacións, rasantes e normas técnicas 
establecidas polo presente Plan. 
 
Os terreos incluídos no solo urbano non consolidado e no 
solo urbanizable só poderán ter a condición de solar 
despois de executadas, conforme ao  planeamento 
urbanístico, as obras de urbanización esixibles para a 
conexión cos sistemas xerais existentes e, se é o caso, para a 
ampliación ou reforzo destes. 
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ALIÑACIÓN ACTUAL. 
 
Son os lindeiros das parcelas cos espazos libres públicos 
existentes. 
 
 
 
ALIÑACIÓNS OFICIAIS. 
 
Son as liñas que se fixan como tais, neste documento, 
podendo ser : 
 
• Aliñación exterior. 
• Aliñación interior. 

 
 
 
ALIÑACIÓNS EXTERIORES. 
 
Son as liñas que fixa o presente Plan como linde das 
parcelas edificables, separándoas dos espazos libres 
públicos, (vías, rúas e prazas), ou dos espazos de uso 
público. 
 
 
 
ALIÑACIÓNS INTERIORES. 
 
Son as liñas que fixa o presente Plan no interior das 
parcelas para deslindar as partes das mesmas que son 
edificables para usos principais e as que son edificables 
para usos complementarios ou non son edificables en 
absoluto. 
 
 
Cando non se fixan expresamente en plano, as aliñacións 
interiores, é que coinciden coa liña que fixa o perímetro 
urbano ou  co fondo máximo edificable, segundo os casos. 
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LINDEIROS DE PARCELA 
 
Son as liñas perimetrais que delimitan unha parcela, o 
lindeiro frontal delimita a parcela con rúa ou espazo libre 
público ao  que dá fronte. Os lindeiros laterais son os 
restantes, chamándose lindeiro posterior o oposto ao  
frontal. 

 
 
 

 
 
REGULARIZACIÓN DE SOLARES 
 
Para poder construír nun solar, a liña de separación do  
contiguo formará co eixo da rúa un ángulo de máis de 80º 
polo  menos en toda a lonxitude do  fondo máximo edificable  
(correspondente ás plantas altas da edificación). 
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No caso de segregación de terreos co fin da regularización 
de solares, non se requirirá a dimensión de parcela mínima (a 
efectos de superficie, fronte mínima,...) sempre e cando as 
parcelas resultantes cumpran eses mínimos. 
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LIÑA DE EDIFICACIÓN 
 
É a liña da edificación que non se pode superar con ningún 
elemento construtivo, agás con voos cando estes estean 
permitidos. 
 
 

 
 
PARCELA EDIFICABLE. 
 
É parte do  solar comprendida entre a aliñación exterior e a 
aliñación interior, e que ten as condicións mínimas esixidas 
(superficie, fondo, fronte,...). Nas zonas onde se permite a 
prolongación da planta baixa ou a edificación de planta baixa 
ao  interior da parcela que acolle a edificación principal, 
considérase, a efectos de definición, tamén como edificable 
esta parte da parcela, aínda que coas restricións subliñadas 
nestas normas. 
 

 
 
 
RECÚES. 
 
É o ancho da franxa de terreo comprendido entre a aliñación 
oficial exterior e a liña  exterior da edificación, cando ambas 
as dúas non cadran. Así mesmo existirán recúes laterais ou 
recúes posteriores, se se refiren aos lindes laterais ou á  
aliñación interior. 
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Os recúes poderán non ser paralelos á aliñación exterior. 
 
 
 
 
SUPERFICIE DE PARCELA. 
 
Enténdese por superficie de parcela a dimensión da 
proxección horizontal da área comprendida dentro dos 
lindeiros da mesma. 
 

 
 

 
RASANTES. 
 
Son os perfiles lonxitudinais das vías (referenciadas ao  
nivel da beirarrúa rematada), prazas ou rúas definidas nos 
documentos do  presente Plan, e en todo caso, as actuais 
existentes no terreo. 
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ALTURA DE EDIFICACIÓN. 
 
Para os solares situados dentro do solo urbano delimitado, 
é a distancia H existente entre a rasante da vía e a liña de 
cornixa (enténdese por liña de cornixa a parte inferior do  
forxado do teito da planta máis alta a partires da que comeza 
a cuberta). 
 
Para o resto de solos é a distancia H existente entre a 
rasante da vía ou  terreo en contacto coa edificación e a liña 
de cornixa (enténdese así mesmo, por liña de cornixa a parte 
inferior do  forxado do teito da planta máis alta a partires 
da que comeza a cuberta), medido verticalmente no punto 
medio de cada unha das súas fachadas 
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As cornixas das edificacións deben ser continuas en cada 
unha das súas fachadas. Só se permiten crebas nas mesmas 
naquelas edificacións que por normativa deban ser graduado. 
 
Para edificacións con fachada a dúas rúas situadas a igual ou 
diferente cota, a aplicación de fondos edificables en altura 
de cornixa rexerase polos  seguintes gráficos: 
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As alturas máximas (sobre rasantes ou permitidas) son 
aquelas que non poden superarse coa edificación e virán 
expresadas en metros ou en número de plantas. Se houbese 
contradicións, prevalecerá a expresión en metros.  
 
 
 
 
ALTURA DE PLANTA BAIXA.   
 
É a distancia vertical existente entre a rasante da beirarrúa 
ou do  terreo en contacto coa edificación e a cara superior 
do  primeiro forxado. 
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ALTURA DE PISOS. 
 
É a distancia vertical existente entre as caras superiores de 
dous forxados.  
 
 
 
 
ALTURA LIBRE DE PISOS. 
 
É a distancia vertical existente entre o pavimento e o teito da 
mesma planta. 

 
 
 

 
ALTURA DE CUBERTA. 
 
É a  distancia  vertical  existente  entre  a  cara superior do  
último forxado e o punto máis alto da cuberta. 
 
 
 
 
VOLUME CAPAZ. 
 
É o volume dentro do  que debe inscribirse a edificación que 
sobresaia do  terreo.   
 

 
 
 
POSICIÓN DA EDIFICACIÓN RESPECTO Á ALIÑACIÓN. 
 
Respecto das aliñacións a edificación poderá estar nalgunha 
destas situacións: 
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a) En liña : cando a liña de edificación ou a liña de 

pechamento son coincidentes coa aliñación. 
 

b) Fóra de liña : cando  a  liña  de  edificación  ou  a  liña de 
peche é exterior á  aliñación. 
 

c) Remetida ou recuada : cando  a liña de edificación ou a liña 
de peche é interior á  aliñación. 

 
 
Excepto os voos ou saíntes de fachada que expresamente se 
autorizan nestas Normas, ningunha parte ou elemento da 
edificación, tanto sobre o terreo como soterrada, poderán 
quedar fóra de liña respecto á  aliñación exterior. 
 
 
 
 
 
SUPERFICIE OCUPADA 
 
É a superficie comprendida dentro dos lindes definidos pola 
proxección vertical das liñas externas de toda a construción 
sobre un plano horizontal, incluso a soterrada, voos e 
escaleiras exteriores. 
 
A ocupación será necesariamente igual ou inferior aos 
valores da superficie ocupable e da superficie edificable 
fixados nestas normas, ou polo planeamento que desenvolve 
este Plan Xeral. 
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COEFICIENTE DE OCUPACIÓN 
 
Enténdese por coeficiente de ocupación a relación entre a 
superficie ocupable e a superficie da parcela edificable. 
 
O seu subliñamento farase ben como cociente relativo entre 
a superficie ocupable e a total da parcela edificable, ben 
como porcentaxe da superficie da parcela edificable que 
pode ser ocupada. 
 
O coeficiente de ocupación establécese como ocupación 
máxima. 
 
 
 
 
ESTRADAS. 
 
Segundo a “Lei 25/1.988 de 29 de xullo, de estradas”, no 
seu artigo 2º, considéranse estradas as vías de dominio e uso 
público proxectadas e construídas fundamentalmente para a 
circulación de vehículos automóbiles; ben sexa de 
propiedade estatal, autonómica ou provincial. Non se inclúen 
nesta definición, as vías que compoñen a rede interior de 
comunicación do  municipio. 
 
 
No presente Plan, todas as estradas son concibidas como 
elementos do sistema xeral de comunicacións, figurando 
explícitas nos planos correspondentes. 
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VÍAS MUNICIPAIS. 
 
Son aquelas que compoñen a rede interior de comunicacións 
municipais, podendo estar asfaltadas ou non, figurando 
grafadas en planos. 
 
 
 
 
RESTO DAS VÍAS. 
 
Son aquelas vías públicas que non son estradas do  sistema 
xeral de comunicacións, nin vías interparroquiais. A este 
grupo pertencen tanto as vías interiores dos diferentes 
núcleos, (rúas), como os camiños que non teñen o carácter 
indicado para as outras dúas clases. 
 
 
 
 
ARESTA EXTERIOR DA CALZADA DUNHA ESTRADA. 
 
É o borde da parte da estrada destinada á circulación de 
vehículos en xeral. 
 
 
 
 
 
EIXO DAS ESTRADAS E DAS VÍAS MUNICIPAIS. 
 
É a liña lonxitudinal equidistante das dúas arestas exteriores 
que forman as vías. 
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DISTANCIA Á  ARISTA EXTERIOR OU ao  EIXO DA VÍA. 
 
As aliñacións e os recúes mediranse, ben fixando a distancia á 
aresta exterior da calzada, no caso dalgunhas estradas, ben 
fixando a distancia ao  eixo, no caso doutras estradas e de 
todas as vías municipais (interparroquiais ou non). 
 
 
 
SUPERFICIE EDIFICADA. 
 
É a comprendida entre os lindes exteriores da construción, 
incluídos os voos, miradores e balcóns. 
 

 
 

SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA. 
 
É a resultante da suma das superficies edificadas de todas as 
plantas, computando tamén a superficie dos corpos saíntes 
que estean pechados (con liña de peche de vidro ou fábrica). 

 
 

 
SUPERFICIE ÚTIL 
 
Enténdese por superficie útil dun local a comprendida no 
interior dos seus paramentos verticais, que é de directa 
utilización para o uso ao  que se destine. A superficie útil 
dunha planta ou dun edificio é a suma das superficies útiles 
dos locais que o integran. 
 
Exclúese deste cómputo de superficie útil de locais as pezas 
abertas e descubertas. 
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DELIMITACIÓN EXTERIOR DE EDIFICACIÓN. 
 
É a delimitada polas aliñacións a viais, fondo edificable e 
retranqueos laterais definidos pola ordenación de 
aplicación. 

 
 
 
FACHADA. 
 
Cada unha das liñas de peche exteriores exentas dun edificio. 
Poden ter ocos ou ser cegas. 

 
 
 
MEDIANEIRAS. 
 
É o paramento cego que pecha e delimita verticalmente a 
edificación, e que segundo a normativa pode quedar cuberto 
por adosamento da parede da edificación colindante. 
 
No caso de edificios de uso exclusivo, que non acaden a 
altura máxima permitida, deberanse tratar as paredes 
medianeiras dos edificios colindantes, si estes existisen. No 
caso de non estar construídos no momento de concesión da 
licenza, corresponderá ao propietario de dito solar tratar a 
súa medianeira de forma coherente coa fachada principal do 
edificio a construír.   

 
 

 
 
FONDO DA EDIFICACIÓN. 
 
É a distancia existente entre o plano de fachada ou fachadas 
que dan fronte ás vías públicas e as súas opostas. 
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SOPORTAL OU PÓRTICO. 
 
Paso aberto inmediato e paralelo, ou non, á rúa formado 
polo retranqueo sobre a aliñación exterior da planta baixa 
(unicamente) dos edificios, que serve para o paso público 
dos peóns. 
 
 
 
 
CUBERTAS. 
 
Son os elementos construtivos que pechan o volume 
edificado por riba da cara superior do  último forxado. 
 
 
 
 
CHAFLÁN. 
 
Fachada que se produce nas esquinas dunha edificación ao  
ser cortada por un plano perpendicular á  bisectriz do  
ángulo formado polas liñas de fachada de ambas rúas. Esta 
fachada tamén pode producirse en curva. 
 
Poden chegar a darse casos especiais, en cuxo caso o 
concello poderá esixir ao  solicitante un Estudio de Detalle 
previo á  presentación do  proxecto definitivo. 
 
 
 
 
CORPOS SAÍNTES OU VOS. 
 
Elementos e volumes que, sendo solidarios e pertencentes á  
edificación sobresaen da mesma por diante do  plano que 
contén a aliñación. 
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ENTRANTES NA LIÑA DE FACHADA. 
 
Elementos da edificación situados no interior do  plano que 
contén cada fachada, e que quedan abertos total ou 
parcialmente ao  exterior, podendo estar cubertos ou no. 
 
 
 
 
PECHES OU “CERCADOS” DA PARCELA. 
 
Son os elementos construtivos que serven para delimitar e 
pechar as propiedades. 
 
 
 
 
MAZÁ. 
 
Entenderase por mazá a porción de solo contido nunha 
agrupación de varias parcelas contiguas as unhas ás outras, 
cando dito conxunto quede completamente delimitado polos 
viarios públicos. 
 
 
 

 
PATIO. 
 
É o espazo interior rodeado, teórica ou realmente de 
edificación. 
 
 
 
 
PATIO DE MAZÁ. 
 
É o espazo interior definido polas aliñacións oficiais 
interiores. 
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PATIO DE PARCELA. 
 
É o espazo libre situado dentro da parcela edificable. 
 
 
 
 
EDIFICABILIDADE. 
 
É superficie máxima edificable ou de aproveitamento que sexa 
posible asignarlle. É un valor que se obtén por aplicación 
das condicións que fixan as Ordenanzas e Normas. 
 
 
 
 
ÍNDICE DE EDIFICABILIDADE. 
 
Relación da superficie cuberta construída que autoriza a 
normativa por cada metro cadrado de superficie da parcela  
edificable que teña asignado un aproveitamento. 
 
 
 
 
VOLUME MÁXIMO EDIFICABLE. 
 
É aquel que é posible construír en cada caso, resultado de 
aplicar a cada terreo ou solar a altura máxima permitida á 
cornixa, á pendente máxima de cuberta e á altura máxima de 
cume.  
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PLANTA DE VOLUME EDIFICADO. 
 
É a proxección vertical do mesmo sobre o terreo no que se 
asenta. 
 
 
 
EDIFICACIÓN PRINCIPAL. 
 
Son aquelas cuxo uso continuado e habitual correspóndese 
cos usos principais autorizados, na ordenanza 
correspondente. 
 
 

 
EDIFICACIÓNS AUXILIARES. 
 
Son os corpos edificados exteriores ao  volume edificado de 
uso principal construídos para albergar usos 
complementarios: bodegas, hórreos, alpendres, galiñeiros, 
cortes, aparcamentos, etc. 
 
 
 
PEZAS HABITABLES. 
 
Enténdese como pezas habitables aquelas que se dedican á 
permanencia continua das persoas e polo tanto as que non 
sexan vestíbulos, corredores, aseos, despensas, roupeiros, 
trasteiros, depósitos e aparcamentos. 
 
 
 
PARCELAS. 
 
É a porción de terreo pertencente a unha sola propiedade, 
que aparece delimitada e rexistrada como tal, nalgún dos 
Catastros oficiais de Urbana ou de Rústica. 
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PARCELA CUALIFICADA. 
 
É a parcela ou parte dela que queda incluída dentro da 
delimitación dalgunha das zonas de ordenanza. 
 
A súa medición realizarase sobre a proxección vertical nun 
plano horizontal de referencia, do solo incluído dentro dos 
lindes da mesma. 
 

 
 
 
PARCELA EDIFICABLE. 
 
É a parcela  cualificada que ten as dimensións esixidas na 
ordenanza de aplicación. 
 
É por tanto a parte do  terreo delimitada entre as aliñacións. 
Nas zonas onde se permite a prolongación da planta baixa ou 
a edificación de planta baixa no interior da parcela, que 
acolle a edificación principal, tamén se considera como 
edificable esta parte da parcela, coas restricións subliñadas 
neste Plan.  
 
 
 
 
FRONTE DE PARCELA. 
 
É aquel que forma o lado ou lados da parcela cualificada e 
que son coincidentes coa aliñación exterior. 
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FRONTE MÍNIMO DE PARCELA. 
 
É o mínimo esixido polas Ordenanzas e Normas para que se 
poida levar a cabo a edificación na parcela. 
 
 
 
 
FONDO DE PARCELA. 
 
É a distancia existente entre as aliñacións exterior e interior, 
medida perpendicularmente á aliñación exterior no punto 
medio do  fronte de parcela.  

 
Poderase determinar a súa dimensión na Ordenanza 
correspondente. 
 
 
 
 
PARCELA MÍNIMA. 
 
É a superficie mínima de terreo que as Ordenanzas esixen 
para autorizar a edificación. 
 
 
 
 
 
PLANTAS DE EDIFICACIÓN. 
 
Parte da edificación situada a partir dun metro sobre a 
rasante da beirarrúa, ou da rasante do terreo en contacto 
coa edificación. 
 
O número de plantas gráfase en planos ou obtense por 
aplicación da Ordenanza correspondente. 
 



  CORRECCION PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

A.D.I.U. S.L. 

arquitectura 
diseño 
interiorismo 
urbanismo  

    

  __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

79

 
SOTO. 
 
Enténdese por soto a totalidade ou parte da planta, cuxo 
teito, en tódolos seus puntos atópase por debaixo da 
rasante da beirarrúa ou terreo en contacto coa edificación. 
 
Os sotos non serán habitables, podéndose utilizar como 
almacéns, aparcamentos ou cartos de instalacións ao  
servizo dos veciños das plantas superiores. A altura libre, 
excluídos elmentos estructurais e condutos de instalacións, 
non será inferior a 2,20 m. Deberán ter a ventilación 
suficiente.  
 

 
 
 
SEMISOTO. 
 
É a planta da edificación que ten parte da súa altura por 
debaixo da rasante da beirarrúa ou do terreo en contacto 
coa edificación e o piso da planta superior está como máximo 
a 1 m. por riba da rasante da beirarrúa ou do terreo. 
 
Os semisotos poderán ser dedicados ós usos que se 
estabelezan. Prohíbese o uso de vivenda en semisotos. A 
altura libre non será inferior a 2,20 m.    
 
Os semisotos poderán dispoñer de iluminación e ventilación a 
través de ocos situados na parte de fachada orixinada entre 
a rasante da beirarrúa e a cara inferior do forxado do solo 
da planta baixa. Estes ocos en ningún caso permitirán a visión 
dende a rúa cara o interior do  semisoto. 

 
Os semisotos  computan edificabilidade, excepto nos 
supostos sinalados no Art. 46.6.a) da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia.  
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PLANTA BAIXA. 
 
É a planta inferior do  edificio cuxo piso está como máximo a 
1 m. por riba ou por debaixo da rasante da beirarrúa ou 
terreo en contacto coa edificación e por riba das plantas de 
soto e semisoto (si existen). 
 
A súa altura libre será, con carácter xeral de 4 m., medida 
entre forxados; si ben se exceptúan aqueles casos de rúas 
en pendente nos que se permitirá un escalonamento do  
forxado de solo de planta baixa, co fin de adaptarse (na 
medida do posible) á  rasante da beirarrúa, e polo tanto esta 
altura de 4 m poderase superar sempre e cando se conserve 
ao  menos no 40% do  fronte da edificación e dentro do 
fondo máximo edificable correspondente ás plantas altas. 
 
O teito da planta baixa correspondente ao  patio de maza 
poderá escalonarse o necesario co obxecto de que o 
pavimento da cuberta plana que terá que realizarse, se 
enrase co nivel do  pavimento rematado do  forxado de solo 
de planta primeira. 
 
Tamén se permite o escalonamento do  forxado do teito de 
planta baixa do patio de mazá co obxecto de posibilitar a 
construción de piscinas ou elementos similares.  
 
Non se permitirá a construción de entreplantas nas plantas 
baixas, coa excepción de aquelas situadas enriba dos 
elementos comúns do edificio (acceso a garaxe) e o seu uso 
condicionarase ao  local ao  que estean fisicamente 
vencellados. 
 
Poderán dedicarse tanto a vivendas como a outros usos 
compatibles con ela. A planta baixa computará a efectos de 
edificabilidade, en tódolos casos. A planta baixa pode 
dedicarse ós usos que se estabelezan. 
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O uso de vivenda en planta baixa estará condicionado a que o 
solo de esta planta, na parte que se dedique a este uso se 
sitúe como mínimo a 0,30 metros por riba da rasante da rúa 
á  que de fronte, medidos en calqueraa punto; no caso de 
que baixo esta planta non houbera outra ou outras (semisoto 
ou soto) haberá de dispoñerse entre o forxado do  solo de 
esta planta e o terreo unha separación mínima de 0,15 
metros. 
 
No caso de edificios de nova planta, os accesos ós locais 
situados nas plantas baixas dos edificios quedarán previstos 
en canto ao  referido ao  cumprimento da Lei 8/1.997, de 
20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia  e do  Decreto 35/2.000 de 
28 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de 
desenvolvemento da citada lei. 
 

       
 
 

 
TRATAMENTO DE PLANTAS BAIXAS 
 
Ata que os baixos comerciais non sexan ocupados, a súa 
fachada de peche temporal contará cun tratamento de 
acabado con materiais que non desvirtúen a estética da 
fachada; este liña de peche non terá ocos que permitan 
arroxar obxectos o interior. Isto mesmo será aplicable ós 
semisotos, na parte do seu paramento vertical que superen a 
rasante da beirarrúa. 
 
Si o uso permitido para a planta baixa é o comercial, 
deberanse prever condutos de evacuación forzada cada 200 
m².  
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SOPORTAIS 
 
En caso de proxectarse soportais, o ancho mínimo será de 3 
m., con rasante coincidente coa da beirarrúa á que da fronte 
e cunha altura mínima de 3 m., e máxima a correspondente á  
do  forxado do teito da planta baixa. 
 
 

 
 
PLANTAS ALTAS. 
 
Son aquelas que están por riba da planta baixa e por debaixo 
da cornixa. 
 
 
 
PLANTA DE BAIXO CUBERTA. 
 
É a parte da edificación existente entre o forxado que sirve 
de teito á última planta de piso e a cuberta. 
 
 
 
TIPOLOXÍA EDIFICATORIA. 
 
Modelo  construtivo  básico que sirve como contedor dos 
usos considerados polo presente Plan. 
 
As edificacións a que dan  lugar  estes  modelos baséanse 
nas tipoloxías tradicionais  da  zona, así como naquelas  
outras  que xa teñen depurado as experiencias do uso de 
novas tecnoloxías e aporte de deseño modernos. 
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MODELOS PERMITIDOS PARA O USO RESIDENCIAL. 
 
 
a)  Multifamiliar (vivenda colectiva) entre medianeiras 

 
Edificio dedicado ao  uso residencial para varios núcleos 
familiares, construído de modo que un ou dous dos seus 
paramentos son colindantes con outra edificación. 

 
 
 
b)  Multifamiliar illado. 

 
Edificio dedicado ao  uso residencial para varios núcleos 
familiares, construídos estruturalmente de modo 
independente e sen elementos colindantes con ningunha 
outra edificación. 
 

 
 
c)  Unifamiliar illado. 

 
Edificio dedicado ao  uso residencial para un núcleo 
familiar, construído estruturalmente de modo 
independente e sen elementos colindantes con ningún 
outro edificio. 
 

 
 
d)  Unifamiliar adosada. 

 
Edificio dedicado ao  uso residencial para un sólo núcleo 
familiar, construído xunto a outro(s) de semellantes 
características co (cos) que pode ter elementos comúns 
ou colindantes. 
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USOS. 
 
É o emprego continuado e habitual ao  que se pode dedicar o 
solo. 
 
 
 
 
USOS PRINCIPAIS. 
 
Son aqueles que se autorizan en cada zona, no espazo da 
parcela  edificable delimitada por aliñacións exteriores ou 
interiores, ou por aplicación da edificabilidade que lle 
corresponde. 
 
 
 
 
USOS COMPLEMENTARIOS. 
 
Son aqueles que se autorizan para cada zona de ordenanza 
no resto da parcela  (nunha parte) non ocupada pola 
edificación principal. 
 
 
 
 
USOS PERMITIDOS. 
 
Son os que as Ordenanzas e Normas consideran como máis 
adecuados en cada zona. 
 
 
 
 
USOS PROHIBIDOS. 
 
Son aqueles que as Ordenanzas e Normas no consideran  
expresamente en cada zona. 
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USO EXCLUSIVO. 
 
É aquel que ten o carácter de único na zona de que trate; en 
razón da incompatibilidade co resto dos usos. 
 
 
 
CONDICIÓNS DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS 
ARQUITECTÓNICAS. 
 
Na construción das edificacións erixidas conforme ás 
previsións contidas no presente documento e nos elementos 
comúns das mesmas, haberán de cumprirse as determinacións 
da Lei 8/1.997, de 20 de agosto, de accesibilidade e 
supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia  e 
do  Decreto 35/2.000 de 28 de xaneiro polo que se aproba 
o Regulamento de desenvolvemento da citada Lei. 
 
Iguales previsións haberán de respectarse para aquelas 
rúas, espazos públicos, xardíns e demais elementos 
integrantes do  sistema de bens de uso público de nova 
construción. 
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Art. 37. CONDICIÓNS XERAIS DE VOLUME E HIXIÉNICAS. 

 
 

 
ALCANCE E CONTIDO. 
 
Estas condicións estabelecen as limitacións a que teñen que 
suxeitarse tódalas dimensións de calquera edificación, así 
como a forma de medir e aplicar estas limitacións e as 
condicións de salubridade e hixiénicas. Estas determinacións 
estarán supeditadas ás particulares que en cada caso 
concreto especifique o Plan. 
 
Con independencia do establecido nestas Ordenanzas, deberá 
acreditarse o cumprimento dos requisitos esixidos nas demais 
disposicións en vigor, emanadas da Administración Central 
e/ou Autonómica. Calquer aspecto non contemplado aquí, 
resolverase por remisión ás Ordenanzas das Vivendas de 
Protección Autonómica e mais concretamente as condicións 
de habitabilidade recollidas no Decreto 311/1.992 do 12 
de novembro sobre a supresión da cédula de habitabilidade 
das vivendas.   
 
 
 
 
 
ALIÑACIÓNS. 
 
Son as definidas no presente Documento. Nas zonas en que 
os planos de ordenación o os textos deste documento non 
determinen as aliñacións, conservaranse con carácter xeral 
as existentes podendo o Concello definir aliñacións 
diferentes ás actuais a través de algunha das figuras do  
planeamento previstas para este fin, neste caso estarase o 
disposto no artigo 106 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, 
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 
Galicia. 
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LIÑA DE EDIFICACIÓN. 
 
A liña de edificación exterior coincide xeralmente coa 
aliñación salvo cando se diferenza explicitamente nos planos 
de ordenación ou nas Ordenanzas Reguladoras ou 
implicitamente ao  permitir e regular retranqueos. 
 
A liña de edificación interior en planta baixa e en planta piso 
regúlase nas Ordenanzas correspondentes. 
 
 
 
ESPAZOS LIBRES PRIVADOS EDIFICABLES. 
 
No espazo  libre  dos patios de mazá e demais espazos libres 
privados só se permitirá a prolongación de plantas baixas 
dos edificios e a edificación en planta baixa ao interior da 
parcela que  acolle  a edificación  principal, nos casos e 
condicións que se subliñan neste Plan. 
 
A construcción das plantas baixas nos patios das mazás 
pechadas do solo urbano consolidado limítase ás mazás 
indicadas nos planos de ordenación, mediante o 
correspondente asterisco. 
 
Nos casos en que a Normativa tolere a edificación no  patio 
de mazá, sempre que non existan limitacións específicas, o 
plano do pavimento acabado da cuberta dos espazos en 
planta baixa do patio de mazá coincidirá coa cara superior do  
forxado do teito da planta baixa da edificación principal. 
 
A cuberta será plana e transitable. 
 
A distancia mínima L á  que poderán abrirse luces será de 3 
metros. 
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Nas mazás de solo urbano obrigarase á resolución das 
cubertas das edificacións dos patios de mazá con terrazas, 
mesmo se se trata da cuberta da correspondente planta 
semisoto ou soto. Nestes casos as particións entre terrazas 
de distintos usuarios deberán ter unha parte cega ata 1.20 
m e completarse con liña de peche translúcido ata unha 
altura de 2.00 m.  
 
O Concello poderá autorizar a construción de semisotos e 
sotos nestes espazos interiores privados, fundamentalmente 
para permitir a localización dos aparcamentos obrigatorios 
vencellados á  edificación principal e/ou á  edificación no 
patio de mazá, debéndose neste caso deseñar o proxecto de 
maneira que as saídas e entradas de vehículos, así como o 
resto do aparcamento queden totalmente cubertos e 
pechados co fin de evitar molestias de ruídos ao  vecindario. 
 
Nos futuros desenvolvementos do solo urbano non 
consolidado e do solo urbanizable, non se permitirá a 
construción en planta baixa máis alá do fondo máximo 
edificable permitido para as plantas altas. 
 
 

 
 
ESPAZOS LIBRES. 
 
Son as áreas dedicadas a parque público, zonas verdes e de 
aparcamento, cuxa extensión queda reflectida nos planos 
correspondentes. 
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As condicións de uso e edificación destas zonas, serán as  
seguintes : 
 
 
• O uso principal será sempre de zona verde. Poderán 

instalarse quioscos de música, pequenos postos para 
neno, de flores, así como servizos de aseos, etc. con un 
máximo de ocupación do  5% da superficie da zona. A 
altura máxima será de 6,50 m. ata o punto máis alto da 
cuberta. 

 
 
 

 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. 
 
 
Comprende as áreas dedicadas ós  seguintes equipamentos : 
 
 
• Escolar, sanitario, comercial, asistencial, deportivo, 

relixioso, etc. 
 
 
As condicións de volume, ocupación, altura, situación da 
edificación, etc. deberán axustarse á lexislación de 
aplicación no caso concreto. 
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ALTURA E PLANTAS DA EDIFICACIÓN. 
 
 
 
O número das plantas queda reflectido nos planos 
correspondentes e na Ordenanza particular de cada zona. 

 
A correlación entre o número de plantas e altura, é a 
seguinte: 
 
 
 

 
 

NÚMERO  DE  PLANTAS 
 
 

 

ALTURA MÁXIMA 
 

 

Unha planta          (I) 4,40  m. 
 

 

Dúas  plantas       (II) 7,40  m. 
 

 

Tres plantas        (III) 10,40  m. 
 

 
 
 
Nas edificacións no solo urbano, con independencia de que a 
tipoloxía sexa de carácter unifamiliar ou plurifamiliar, non 
será de carácter obrigatorio acadar a altura máxima 
permitida.  
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CONSTRUCCIÓNS POR RIBA DA ÁLTURA MÁXIMA PERMITIDA. 
 

Nas construcións por riba do  último forxado e debaixo da 
cuberta, cumpriranse as  seguintes condicións: 
 
 
1).-  Pendente máxima 40º. Prohíbese calquera tipo de quebro 

nos faldóns de cuberta, salvo cando este se produza 
para permitir unha interrupción en dito faldón para 
resolver un oco ou terraza interior, sempre que non 
estea vinculada ós espazos exteriores nin xere áticos  
retranquedados. Si este espazo se cubre, será sempre 
seguindo a liña do  faldón de cuberta. Ademais este tipo 
de ocos non se producirán a unha distancia l da fachada 
menor que a que permite xerar en altura un antepeito de 
ao  menos 1,00 m (ver gráficos). 
 

                              Grafico  1                                                                             Grafico 2                        
 
 
Permítese igualmente a resolución das cubertas mediante 
faldóns curvos ou planos, en edificios de tipoloxía 
urbana ou en edificios singulares, en calquera tipo de 
solo. 
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2).-  Altura  máxima  de teito 4,50   m.   Sobre    esta  altura  

só poderán elevarse os condutos de ventilación e 
instalacións especiais coas dimensións estritamente 
necesarias que en relación o seu correcto 
funcionamento determine a normativa correspondente en 
cada caso (autorizarase a disposición dun soporte que 
poderá sobresaír do faldón de cuberta ata 20 cm para 
a ubicación dos elementos necesarios para as 
instalacións especiais). 

 
 
Prohíbese expresamente a construción de casetóns de 
ascensores, mansardas, depósitos para instalacións e 
antenas de telefonía por riba dos planos de cuberta.  
 
Ademais, non se autoriza a construción de áticos 
retranqueados tal e como se sinala no gráfico nº 1 da 
páxina anterior.  
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3).-  Estes  espazos  computarán a efectos  de edificabilidade  

en toda a superficie na que se poida obter unha altura 
igual ou superior a 1,5 m., resultando susceptibles de 
utilizarse con fins vivideiros, sen limitación ou 
vinculación aos da planta inmediatamente inferior, agás 
nas edificacións de carácter familiar. 

 
 
4).- Nos casos  nos  que se permita que a cuberta do edificio 

sexa plana permitirase a construción de proteccións 
perimetrais de 1.00 metro.  Permitirase, nestes casos, 
sobresaír do plano de cuberta os elementos das 
instalacións do edificio (aparello elevador, ...) pero non 
sobrepasarán a altura máxima permitida para as 
proteccións perimetrais, coa única excepción de aqueles 
elementos que aloxen as escaleiras de acceso para 
mantemento da cuberta e que, en todo caso, terán as 
dimensións mínimas necesarias para albergar esa función. 
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Nos solos de núcleo rural e solos rústicos, común e 
protexidos, as solucións tipolóxicas das cubertas das 
edificacións serán congruentes coas do entorno e 
construcións tradicionais debidamente adecuadas ao  medio 
ambiente natural, quedando expresamente prohibidas as 
solucións que comprendan mansardas, quebros, realización 
de distintos planos e pendentes superiores a  30º. 
 
 
 
 
MEDICIÓN DE ALTURAS.  

 
 

A medición do  número de plantas e alturas rexerase polas  
seguintes condicións: 
 
• As alturas tomaranse entre a rasante da beirarrúa e o 

punto inferior do forxado da última planta (liña de 
cornixa), medidas na vertical do  punto medio da liña de 
fachada.  
 
En ningún punto da fachada existirán variacións superiores 
a 1 metro sobre a altura máxima permitida. De ser así, 
deberá escalonarse a edificación adaptándoa ao  perfil da 
vía de modo que cada tramo cumpra estas 
limitacións.
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• No número de plantas incluiranse os sotos ou semisotos, 

cando o paramento superior do  forxado do  teito se atope 
a unha altura superior a 1 metro  con  respecto á  
rasante da beirarrúa ou do  terreo en contacto coa 
edificación. 

 
En edificios en esquina con fronte a dúas rúas de 
diferente rasante tomarase como altura da edificación a 
que corresponda á  situada cunha rasante maior, e esta 
altura manterase nun fondo que será o que lle 
corresponde a esa rúa.  

 
Nas parcelas nas que unha porcentaxe da súa superficie, 
que non conta co fronte mínimo esixido de fachada a vía 
pública (L<L MÍN.), queda incluído nunha zona con 
ordenanza de edificación con maior/menor altura se 
axustarán as alturas á liña de división de propiedades 
distintas. 
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PATIO. 
 
Defínense dous tipos de patios sobre os que é preceptiva a 
aplicación desta normativa. 
 
 
PATIO INTERIOR. Patio que ten todo o seu perímetro 
delimitado por paramentos ou por lindes de parcela. 
 
 
PATIO ABERTO. Recuado de fachadas a vía pública ou a patio 
de mazá, no que a súa profundidade, medida normalmente ao  
seu plano sexa superior a 1,50 m. 
 
 
Os patios mediranse en función do uso das pezas que o 
ventilan e iluminan e as súas dimensións, que estarán 
definidas polos  seguintes parámetros : 
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D-  O diámetro  mínimo do círculo que se poderá  inscribir no 
patio en toda a sua altura. 
 
 
H-  A altura do  patio, medida dende o solo acabado da 
primeira planta que ventile e ilumine ao  longo da súa 
coroación superior do  paramento vertical que o delimite no 
punto máis alto. 
 
 
R-  A distancia  dende  o paramento en que se sitúen ocos de 
ventilación e iluminación ata o paramento vertical enfrontado. 
 
 
L-  Lonxitude do fronte do patio aberto á vía pública ou ao  
patio de mazá. 

 
 

P-  Profundidade  do   patio  aberto  medida  normalmente ao  
plano de fachada. 
 
 
 
Nos patios interiores ós que ventilen e iluminen escaleiras, 
cartos de aseo, despensas e trasteiros interiores de vivenda, 
o parámetro R será como mínimo 1/6 do  parámetro H e o 
parámetro D será como mínimo de 2,00 metros. 
 
 
Nos patios interiores ós que ventilen e iluminen outras 
dependencias das vivendas, o parámetro R será como mínimo 
1/3 do  parámetro H, e o parámetro D será como mínimo de 
4,00 metros. 
 
 
Para determinar a dimensión dos patios interiores non se 
computarán como plantas os remates das caixas de 
escaleiras, os cuartos de máquinas dos ascensores e os 
depósitos de auga, únicas edificacións autorizadas para estes 
efectos e situados por riba da última planta de vivenda. 
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Os patios abertos a fachada ou patio de mazá cumprirán as  
seguintes condicións: 
 
• A lonxitude L do  fronte aberto será como mínimo 1/6 da 

altura H, con un mínimo de 3,00 metros. 
 
• A profundidade P será inferior a 1,5 L. cando o patio de 

dormitorios ou estancias; para o resto dos casos a 
profundidade P deberá ser inferior a 2 L. 
 

 
Os patios non deberán ventilar garaxes, nin locais nos que 
se realicen actividades clasificadas entre as insalubres, 
molestas, nocivas ou perigosas, salvo que sexan exclusivos 
para a súa ventilación. 
 
 
 
 
TENDEDEIROS 
 
Permítese a construción de tendedeiros tanto á vía pública 
como a patio de mazá, sempre que se garanta a súa 
protección visual e resolución estética mediante entramado 
arquitectónico de celosías integradas no deseño das 
fachadas da edificación que os contén. 
 
 
 
 
PORTAIS. 
 
O portal terá como mínimo un ancho de 1,80 m. dende o oco 
de entrada ata a escaleira principal ou aparello elevador si 
o houbese. 
 
Queda prohibida a localización de establecementos 
comerciais nos portais. 
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ACCESO A EDIFICACIÓNS CORRESPONDENTES A DOTACIÓNS 
PÚBLICAS E PRIVADAS, EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS, 
VIVENDAS E CALQUERAA OUTRO USO E TIPOLOXÍA 
ESTABLECIDOS NO PRESENTE INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN 
 
Nestes aspectos estarase ao  disposto no Decreto 
311/1.992 de 12 de novembro, sobre habitabilidade das 
vivendas, así como ás determinacións que se establecen na Lei 
8/1997 de 20 de agosto de accesibilidade e supresión de 
barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
 
 
 
ENTRANTES, SAÍNTES E VOS. 
 
No se permitirá saír da aliñación oficial máis que cos vos que 
se fixen nestas ordenanzas. Non se permiten vos cara patio 
de mazá  ou fachada posterior, aínda no caso de non alcanzar 
o fondo máximo edificable. Sen embargo si se permite a 
construción de cornixas de cuberta na fachada posterior, 
nas mesmas condicións ca na fachada principal. 
 
Excepcionalmente permitirase superar o voo máximo 
autorizado nos casos de edificacións existentes que non 
alcanzando a altura máxima permitida pretendan ampliarse en 
altura. Nestes casos o voo das novas plantas poderá igualar 
ao existente. 
 
Os corpos voados, separaranse un mínimo de 0,60 m. dos 
edificios colindantes. Prohíbese o achaflanado dos vos en 
contacto co predio colindante. 
 
Non haberá vos a menor altura de 3,20 m. sobre a rasante 
da beirarrúa en ningún punto da fachada, nin poderá 
sobrepasar a súa proxección o ancho da mesma menos 0,4 m. 
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Os vos terán as  seguintes limitacións: 
 
• Rúas ou tramos de rúas menores ou iguales a 9 m. de 

ancho só se autorizan vos abertos, é dicir, balcóns. A 
dimensión será como máximo 0,8 m. 

 
• Rúas ou tramos de rúas maiores de 9 m., será como máximo 

1/10 do ancho da rúa, non podendo superar en ningún 
caso  1 metro. 

 
 
Os corpos voados poderán clasificarse en:  
 
- Balcóns: vos que están abertos por tres lados.  
 
- Galerías: vos vidrados en todo o seu perímetro ao  menos 

nun 70% de superficie. 
 
- Corpos voados pechados: corpos proxectados fora da 

aliñación exterior do edificio, con dous ou máis laterais 
pechados con obra de fábrica. Deberán estar vidrados 
polo menos nun 70% da súa superficie.   

 
 
Nas fincas non urbanas ou naquelas que soporten 
edificacións con retranqueos a lindeiros, a dimensión 
establecida como mínima para ditos retranqueos entenderase 
o plano que determinen os paramentos de calquera corpo 
volado ou sobresaínte (excluíndo os canlóns e baixantes). 
 
Na fronte a estradas estatais non serán de aplicación as 
excepcións previstas no presente epígrafe, tanto respecto a 
voos e saíntes como ás partes de edificación soterradas, 
sendo por tanto a liña límite de edificación a correspondente 
ao volume capaz sen tipo ningún de saíntes ou voos. 
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PORTADAS, ESCAPARATES, VITRINAS, MARQUESINAS, TOLDOS  
E RÓTULOS. 
 
 
Portadas: nas plantas baixas, tanto os elementos de 
decoración (portadas) dos locais comerciais, industriais, de 
oficinas ou análogas, como os dos ocos do portal 
(xambeados), só poderán sobresaír da aliñación oficial un 
máximo de 0.08 m. 
 
 
As vitrinas, escaparates, zócalos e demais elementos 
ornamentais só sobrepasarán o plano de fachada en 0.08 m. 
 

 
Marquesiñas e toldos: En calquera punto a altura mínima 
sobre a rasante da beirarrúa ao  terreo será de 2,50 m. O 
seu saínte poderá ser igual ao  ancho da beirarrúa menos 
0,40 metros, respectando en todo caso o arborado. 
 
 
Anuncios e Rótulos: Deberán estar situados a unha altura 
superior a 3.00 m dende a rasante da beirarrúa ao  terreo e 
non sobresairán do  plano de fachada máis de 0.80 m, tanto 
en plantas baixas como altas; e en ningún caso superarán o 
ancho da beirarrúa menos 0.40 m. 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN DE FACHADAS. 
 
Será libre, axustándose ás prescricións da ordenanza 
correspondente. 
 
Permítese a construción de terrazas a fachada ou patio de 
mazá, dentro do volume máximo permitido e sempre que estas 
sexan cubertas. 
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As fachadas posteriores ou traseiras daquelas edificacións 
situadas dentro do solo urbano que colinden con solos 
urbanos non consolidados, solos urbanizables e zonas 
verdes / espazos libres, deberán deseñarse co mesmo 
criterio compositivo e de materiais cás fachadas principais de 
ditas edificacións. 
 
Os solares que colinden con ZV/EL de carácter público, 
poderán aperturar luces sobre eles, previa autorización 
municipal. 
 
 
 
CHAFRÁNS. 
 
Nas parcelas sobre as que se forme o cruce de dúas vías, a 
aliñación será sempre en chafrán ou empalme curvo. 
 
A aliñación de chafrán/empalme en planta baixa debe de 
respectarse en planta de soto. Agás que nos planos de 
ordenación a escala 1:1000 se indiquen outras dimensións. 
As condicións que se teñen que cumprir serán as  seguintes: 
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No caso de resolverse o cruce de dúas vías con empalme, en 
vez de chafrán, este sempre será un arco de circunferencia 
inscrito nas liñas do teórico chafrán e tanxente ás mesmas. 
 
 
 
O voo en plantas altas debe ser paralelo ao  
chafrán/empalme en planta baixa (si se resolven ambas con 
chaflán ou empalme). Ademais terá a dimensión do voo 
permitido na rúa de menor ancho (gráficos casos 1 e 2).  
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Se unha das dúas rúas é menor de 9 m. e só autorizase o voo 
con balcóns, o mesmo sucederá no chafrán; ademais de que 
o voo da rúa maior (con galería ou corpo pechado) 
finalizarase como mínimo a 0.60 m. da esquina 
correspondente en planta baixa (gráfico caso 3). 
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Consideraranse casos illados nos que poidan concorrer 
circunstancias especiais (escasa visibilidade, ángulos moi 
agudos,...) nos que o Concello poderá esixir ao  solicitante 
un Estudo de Detalle do chafrán.  
 
 
 
 
 
FOSAS SÉPTICAS E POZOS. 
 
Os pozos para abastecemento de auga ás vivendas terán que 
distar como mínimo 20,00 m. de calquera fosa séptica, 
estercoleiro ou fonte contaminante. 
 
As fosas sépticas e pozos de auga, situaranse como mínimo a 
5,00 m. dos lindeiros da parcela ou vía pública, sen 
prexuízo do  cumprimento das demais condicións específicas 
en cada caso. 
 
 
 
 
SERVIDUMES DE PASO. 
 
1.-  Os   propietarios   de  solares   ou  parcelas   nas   que 

existan servidumes legais de paso ou outras calquera 
deberán respectalas ao realizar novas edificacións, 
salvo extinción por causa e forma legal. 
 
O mesmo criterio poderá aplicarse analoxicamente no 
caso de servidumes voluntarias. 
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2.-  Se  a  servidume   é   de  paso    cara    instalacións   ou  

edificacións interiores existentes, esta deberá medir un 
ancho mínimo de 1,80 m. en toda a súa lonxitude. Salvo 
que nos planos deste Plan se teña fixado un ancho 
maior. No caso de que actualmente resultase inferior, 
os propietarios estarán obrigados a retranquear a 
edificación, para conseguir o ancho mínimo esixido, nun 
ancho proporcional ao  que ocupe a servidume en cada 
unha das parcelas ou solares dos distintos propietarios; 
polo que se retranqueará a totalidade do ancho que 
falta si a servidume se atopa situada dentro da propia 
parcela  ou solar (predio servinte). 

 
 
3.-  Se  a  servidume  é  de  paso  e  a  propiedade  colindante 

non ten ningún dereito de luces, vistas ou outras 
servidumes de acreditación rexistral, e ademais a 
servidume se atopa dentro da propiedade que se 
constrúe aínda que estea no linde da mesma, entón 
poderase edificar sobre a servidume, deixando unha 
altura libre coincidente coa da planta baixa. 

 
 

 
 
 
VENTILACIÓN DE COCIÑAS E ASEOS. 
 
 
As ventilacións de cociñas e aseos deberán aterse, como 
mínimo, ao establecido pola normativa vixente para as 
vivendas de protección autonómica ou normativa estatal que 
lle resulte de aplicación. No que respecta ás chemineas de 
ventilación, deberán aterse á normativa vixente na materia. 
Non se poderán situar nunca na fachada principal das 
edificacións incluídas na tipoloxía de mazá pechada, 
debéndose dispoñer neste caso, preferentemente nos patios 
interiores ou, se non fose posbile, nos patios de mazá. 

 



  CORRECCION PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

A.D.I.U. S.L. 

arquitectura 
diseño 
interiorismo 
urbanismo  

    

  __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

108

 
 
PECHES. 

 
1.-  Todos os  terreos edificables  deberán  estar  pechados   

con arranxo ás condicións que para peches se subliñan 
nas ordenanzas respectivas. De non existir regulación 
específica, esixirase o pechado permanente de dous 
metros de altura, executado con material e espesores 
convenientes para asegurar a súa solidez e conservación 
en bo estado.  
 
Os peches á aliñación oficial presentarán un tratamento 
de acabado, asimilable ao  dunha fachada. 
 
Nos peches interiores (entre distintos solares) 
respectarase a altura esixida. 

 
 
2.-  O  peches  deberán  situarse  na  aliñación  oficial. 

Ao producirse a apertura de novas vías, os propietarios 
de terreos edificables terán a obriga de efectualo no 
prazo que estableza o Concello a través dunha orde de 
execución, a partires do remate das obras de 
urbanización. 
 

 
3.-  Cando  se produza  o  derrube  de calquera  propiedade,    

sen que se teña previsto unha construción inmediata, 
será obrigatorio o peche da mesma, situándoo igualmente 
na aliñación oficial. Tal peche deberá levarse a efecto 
no prazo que o Concello estableza, contando a partires 
da data de concesión da licenza de derribo. 
 
 
 
 

PROTECCIÓNS. 
 
Os balcóns, fiestras, escaleiras e terrazas estarán dotadas 
de varandas ou proteccións axeitadas. 
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ILLAMENTOS. 
 
En  todo edificio, instalación ou actividade de calquera 
clase, asegurarase o illamento da humidade, térmico, contra 
o fogo e acústico de acordo coa normativa vixente. 
 
 
 
 
ENERXÍA ELÉCTRICA. 
 
Todo edificio deberá estar dotado da necesaria instalación  
de enerxía eléctrica, a cal haberá de cumprir a 
regulamentación vixente sobre a materia. No caso de existir 
centros de transformación, estes non se  poderán  
establecer por debaixo do segundo soto e deberán reunir as 
debidas condicións en canto a insonorización, térmicas, 
vibracións e seguridade, non podendo ocupar a vía pública 
con ningunha instalación auxiliar. Excepcionalmente, cando 
non exista outra posibilidade, poderán autorizarse estas 
instalacións previo acordo municipal. 
 

 
 
 

 
 
 
CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMENTO DE AIRE, AUGA QUENTE, 
GAS, TELEFONO, ANTENAS DE TELEVISIÓN, ETC. 
 
 
1.-  Estas   instalacións   e   os   accesorios,   depósitos   de  

combustibles, tanques nodrizas, contadores, etc., 
deberán cumprir coas condicións vixentes e en ningún 
caso poderán constituír perigo ou molestias para os 
veciños. 
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Prohíbese a instalación de antenas nas fachadas. 
 
Atenderase a todo o disposto ao  respecto nas normas 
xerais de edificación deste Plan. 

 
 
 
2.-  Poderán  permitirse  troneiras  nas  fachadas ou  portais  

dos edificios, cando se prevea a instalación de 
calefacción central, sen afectar ós espazos libres de 
uso público nin sobresaír do  plano de fachada. 
 
Atenderase, en todo caso, ao  disposto na lexislación 
vixente ao  respecto. 

 
 
 

3.-  Non se autorizará a ubicación de aparellos de extracción  
ou acondicionamento de aire sobre as fachadas. Poderán 
situarse enrasados coa fachada e ocultos ao  exterior 
sempre e cando as bocas de aire se sitúen a unha altura 
mínima de 3.00 m sobre a rasante, de forma que non 
produzan molestias ós veciños nin ós transeúntes. 
 
Atenderase, en todo caso, ao  disposto na lexislación 
vixente ao  respecto. 

 
 
4.-  As placas solares que  se deban  colocar  nas  cubertas   

das edificacións deberán dispoñer da mesma inclinación 
que a propia cuberta, a excepción das cubertas cunha 
pendente inferior ao 5% ou planas. 
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SERVIZO DE CARTERÍA. 
 
Todo edificio dispoñerá de buzóns para a correspondencia, 
de acordo coas normas vixentes. 

 
 
 
 

APARCADOIROS. 
 
1.-  No caso de que nunha solicitude de licenza  municipal  se  

contemple a dotación de prazas de aparcamento, o 
número destas virá determinado en función da superficie 
construída calquera que sexa o uso ao que se destine 
dita superficie. Tomarase para o cálculo desta o total 
da edificada comprendido nela, non só a do local 
dedicado á  actividade que se considera, se non tamén a 
dos servizos, almacéns e outros anexos da mesma. 
Deberase cumprir coa dotación dunha praza de 
aparcamento pola cifra que en cada caso se subliñe ou 
fracción da mesma. 
 
 

2.-  Só se  exceptuará  o cumprimento  do estándar de prazas 
de aparcamento por superficie construída sobre 
rasante, naqueles terreos edificables menores de 200 
m². ou que polas súas características xeométricas, 
debidamente xustificadas, demostren a imposibilidade da 
súa construción. 

 
 
3.-  Enténdese   por   praza   de   aparcamento   bruta   unha  

superficie de 25 metros cadrados incluíndo viais de 
acceso e servizos. 

 
 
4.-  Enténdese  por  praza  de  aparcamento  neta  un  espazo  

mínimo de 2,20 por 4,50 metros, con acceso libre 
suficiente.  
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5.-  O teito do sóto  que  se destina a aparcamento,  na parte 

que supere o fondo das plantas altas, poderá elevarse 
1 m. respecto á rasante do terreo, posuíndo nese caso 
o carácter de semisoto. 

 
 
6.-  A  ventilación  natural  ou  forzosa estará proxectada de   

xeito que impida a acumulación de gases ou sólidos 
nocivos en suspensión. 

 
 
 
 

SERVIDUMES URBANAS. 
 
O Concello poderá instalar nas fincas, previo expediente 
expropiatorio e demais trámites preceptivos, soportes, sinais 
e calquera outro elemento ou servizo da cidade.  
 

 
 
 

CONDICIÓNS DAS INSTALACIÓNS. 
 
Toda clase de instalacións, subidas de fumes, chemineas, 
conducións, desaugues, maquinaria, etc., realizaranse en 
forma que garantan, tanto aos veciños como aos viandantes, 
a supresión de molestias, cheiros, fumes, vibracións, ruídos, 
etc. 
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CONDICIÓNS DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS 
ARQUITECTÓNICAS. 
 
Na construción das edificacións erguidas conforme ás 
previsións contidas no presente documento e nos elementos 
comúns das mesmas, haberán de cumprirse as determinacións 
da Lei 8/1.997, de 20 de agosto, de accesibilidade e 
supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia  e 
do  Decreto 35/2.000 de 28 de xaneiro polo que se aproba 
o Regulamento de desenvolvemento da citada Lei. 
 
Iguais previsións haberán de respectarse para aquelas rúas, 
espazos públicos, xardíns e demais elementos integrantes do  
sistema de bens de uso público de nova construción. 
 
En edificios destinados a vivenda colectiva permitirase 
escalón lateral a rampa de acceso. 

 
 
 
 

INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 
 
 
No que se refire ás instalacións de telecomunicacións en 
xeral e, particularmente ás antenas de telefonía móbil, 
estarase ao  establecido para elo nas Normas específicas 
para este tipo de instalacións a nivel de todo o territorio 
nacional. 

 
Prohíbese a instalación de antenas nas fachadas a vía pública. 
As actualmente existentes en fachada trasladaranse nun 
prazo de tres anos contados a partires da entrada en vigor 
do  presente Plan Xeral. 
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CAP. 2º. CONDICIÓNS XERAIS DE USO. 

 
 
 

NORMAS XERAIS. 
 
 
 

Art. 38. DEFINICIÓN. 
 
 

Son as condicións que regulan as diferentes utilizacións 
dos terreos e edificacións segundo a actividade que se 
produza sobre eles. 

 
 
 
 

Art. 39. DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN XERAL. 
 
 
1.-  Cando   nun  terreo ou edificación coincidan  varios  dos  

usos que se subliñan na clasificación de usos por canto 
fosen compatibles entre si, cada un dos mesmos deberá 
cumprir as condicións que lles correspondesen pola 
aplicación deste documento. 

 
 
2.-  As  Normas  que  se  fixan  nos apartados  seguintes  son 

de aplicación tanto ás obras de nova planta como ás de 
ampliación e reforma. 

 
 
3.-  A   obrigatoriedade    do   cumprimento   destas   Normas  

enténdese sen prexuízo de cantas outras dimanen de 
Organismos da Administración competentes e lles fosen 
de aplicación. 
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4.-  Os usos divídense  en permitidos e  prohibidos  en  base a  

súa adecuación a cada sector de solo e os fins da 
ordenación e á compatibilidade dos usos entre sí. 

 
 
 
5.-  Considéranse autorizados tódolos usos non expresamente  

prohibidos. 
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Art. 40.  CLASIFICACIÓN  DE  USOS  DO  SOLO  E  DA  EDIFICACIÓN. 
 

 
 
En razón da súa función, distínguense os  seguintes usos : 
 
 
a) Vivenda. 
 
b) Industria. 
 
c) Garaxe-aparcamento e servizos do  automóbil. 
 
d) Comercial. 
 
e) Oficinas. 
 
f) Hoteleiro. 
 
g) Salas de reunión. 
 
h) Asistencial. 
 
i) Outros usos:    Sanitario. 

Educativo e docente. 
Socio-cultural. 
Relixioso. 
Deportivo. 
Recreativo. 
Residencial móbil (camping, etc.). 
Espectáculos.  
Servizos públicos. 

 
j) Usos  existentes  desconformes  co  contido do Plan Xeral 

(art. 103 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do  Medio Rural de 
Galicia) 
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Esta clasificación tense realizado en función das  seguintes 
definicións: 
 
 
• Uso-vivienda: é o referente ao  aloxamento residencial e 

distínguese entre usos unifamiliar e plurifamiliar ou 
colectivo. 

 
 
• Uso-industrial: Comprende as actividades industriais de 

calquera tipo, os almacéns anexos e as instalacións 
complementarias. 

 
 
• Uso-garaxe-aparcamento e servizo do automóbil: é o 

correspondente á garda e estacionamento habitual dos 
vehículos así como ao seu mantemento-entretemento. 

 
 
• Uso-comercio: é o correspondente á  compra-venda o 

“polo miudo” e aqueles servizos ao  público co obxecto 
da permuta de mercancías. 

 
 
• Uso-oficina: Comprende as actividades administrativas ou 

burocráticas, de xestión pública ou privada, prestación de 
servizos persoais, banca e servizos profesionais. 

 
 
• Uso-hoteleiro: Corresponde ao  servizo ao  público de 

aloxamento temporal. Considéranse incluídas as 
residencias sen fins asistenciais e actividades 
complementarias. 

 
 
 



  CORRECCION PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

A.D.I.U. S.L. 

arquitectura 
diseño 
interiorismo 
urbanismo  

    

  __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

118

 
 
 

• Uso-salas de reunión: Comprende aquelas actividades de 
vida social ou de relación entre os individuos. Inclúense 
aquelas actividades de hostelería que non impliquen 
aloxamento (bares, restaurantes, cafés, cafeterías, salóns 
de baile no sentido tradicional -non discoteca-, salóns de 
xogos e outros). 

 
 
• Uso-sanitario: Comprende ás actividades de tratamento e/ou 

aloxamento de enfermos, e en xeral as relacións coa 
sanidade e a hixiene. 

 
 
• Uso-asistencial: Corresponde a aquelas actividades de tipo 

social que polo seu carácter de servizo a grupos 
actualmente considerados “marxinais” non se integran no 
resto das actividades maioritarias de carácter social 
(garderías, club de anciáns, educación de minusválidos 
físicos e/ou mentais, etc.). 

 
 
• Uso-educativo: Comprende as actividades formativas e de 

ensino. 
 
 
• Uso-socio-cultural: Comprende aquelas actividades 

culturais con carácter de relación social (casas de 
cultura, museo, bibliotecas, etc.). 

 
 
• Uso-relixioso: Comprende as actividades relacionadas co 

culto. 
 
 
• Uso-deportivo: Refírese ás actividades relacionadas coa 

educación física e a práctica de xogos deportivos. 
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• Uso-recreativo: Comprende as actividades relacionadas co 

ocio, o tempo libre e o esparcemento lúdico. 
 
 
• Uso-residencial-móbil: Comprende as actividades de 

acomodo de residencias transportables e temporais 
directamente relacionadas co uso recreativo e turístico 
(camping, caravanas-roulottes....). 

 
 
• Uso-espectáculos: Comprende aquelas actividades 

tradicionais ou novas relacionadas co teatro, a música, a 
danza e o cine, e que precisan de espazos específicos para 
levarse a cabo, e non comprendidas no resto dos usos 
aquí considerados. 

 
 
• Uso-servizo público e administrativo: Comprende aquelas 

actividades que teñen en común o carácter específico 
destas realizadas polos organismos públicos (municipais ou 
de rango superior) ou por entidades privadas con 
carácter subsidiario, (mercados de abastos, matadoiros, 
mercado de gandos, estación de autobuses, instalacións de 
comunicacións, de enerxía, vertedoiros, etc...). 
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Art. 41. REGULACIÓN DO  USO VIVENDA. 

 
 
1.- Clasificación. 
 
A vivenda clasifícase en : 
 
a)  Vivenda    unifamiliar  :    é    a    situada     en      parcela 

independente en edificio illado ou adosado a outro/s 
horizontalmente pero con acceso exclusivo e 
independente dende a vía pública. 

 
b)  Vivenda  en  edificio  colectivo  de   vivendas   ou  vivenda  

colectiva ou plurifamiliar: é a vivenda situada en edificio 
construído para varias vivendas con acceso e elementos 
comúns. 

 
 
2) Condicións xerais. 
 
Estarase en calquera caso ao  establecido no Decreto 
262/2.007 do 20 de decembro, polo que se aproban as 
normas do hábitat galego (D.O.G. nº 12 de data 17 de 
xaneiro de 2.008). En todo caso terase en conta como 
mínimo: 
 
 
• Non se permitirán vivendas en sotos ou semisotos. 
 
• Toda vivenda deberá ser exterior, entendendo por tal a 

que teña ao  menos unha peza habitable con ocos  (nun 
fronte mínimo de fachada de 3 m) á  rúa ou praza pública á 
que de fronte a parcela edificable. 
 
Se se trata de edificación en bloque aberto, enténdese por 
espazo exterior o que non é ocupado pola edificación 
sobre rasante na parcela. 
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Art. 42. REGULACIÓN DO  USO HOTELEIRO. 
 
 
 
 
DEFINICIÓN. 
 
É o uso que corresponde a aqueles edificios de servizo ao  
público que se destinan o aloxamento temporal. 
Considéranse incluídos neste uso as residencias e actividades 
complementarias das mesmas. Tamén se inclúen aqueles 
aloxamentos dedicados ao  turismo rural. 
 
 
 

 
 
CLASIFICACIÓN. 
 
Establécense as  seguintes categorías: 
 
 
 
CATEGORÍA 1ª: Cunha superficie  maior  de 600 m². ou cunha 
capacidade  maior de 30 prazas. 
 
 
 
CATEGORÍA 2ª: Cunha  superficie  menor ou igual a 600 m² ou 
cunha capacidade  menor ou igual a 30 prazas. 
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CONDICIÓNS. 
 
Ademais das condicións vixentes, os locais cumprirán as 
dimensións e condicións que lle fosen de aplicación, das 
fixadas para uso de vivenda. 
 
En calquera caso estarase ao  disposto no Decreto 267/99 
de Condicións mínimas de infraestrutura hoteleira en Galicia 
ou calquera outra normativa que sexa de aplicación. 
 
 
 
 
 
APARCAMENTO. 
 
Por cada 100 m² construídos para este uso, e, en todo 
caso, por cada dúas prazas de aloxamento, dispoñerase 
dunha praza de aparcamento; coa excepción de solares que 
teñan unha superficie inferior a 200 m² nos que se 
dispoñerá dunha praza de aparcamento por cada catro prazas 
de aloxamento; ou se se demostra a imposibilidade da súa 
realización por características xeométricas do solar, pódese 
presentar convenio con aparcamento público/privado situado 
nun radio de 250 m.  
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Art. 43. REGULACIÓN DO USO COMERCIAL. 

 
 
1.- CLASIFICACIÓN. 
 
 
A efectos de aplicación destas Normas, establécense as  
seguintes categorías: 
 
 
CATEGORÍA 1ª : Edificios  con  máis  do   60  por  100  da 
superficie total dedicada a usos comerciais e o resto a 
outros usos excepto ao  de vivenda. 
 
 
CATEGORÍA 2ª : locais   comerciais en primeiro soto, semisoto 
e planta baixa. 
 
 
CATEGORÍA 3ª : locais comerciais en pasaxes ou galerías 
comerciais e en mercados. 
 
 
2.- CONDICIÓNS DOS LOCAIS. 
 
 
Tódolos locais de uso comercial deberán observar as  
seguintes condicións: 
 
 
1)  A zona dedicada ao público  no local terá unha superficie 

mínima de seis metros cadrados e non poderá servir de 
paso nin ter comunicación dende este espazo con ningunha 
vivenda ou outro local.  

 
 
2)  No   caso  de  que  no  edificio  exista  uso   de   vivendas, 

deberán dispor estas de accesos, escaleiras e aparellos 
elevadores independentes. 
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3)  Os  locais comerciais  e  os seus  almacéns  non  poderán  

comunicarse directamente coas vivendas, caixa de 
escaleiras nin portal senón a través dunha habitación ou 
paso intermedio, con porta de saída inalterable ao  lume. 
A comunicación, si existe, deberá realizarse dende zonas 
do  local non accesibles o público. 

 
 
4)  Os  comercios  que  se  establezan  en   nivel inferior  ao   

da planta baixa, non poderán ser independentes do local 
inmediato superior, estando unido a este por escaleira 
con ancho mínimo dun metro. A altura libre mínima dos 
locais comerciais será de 3,20 metros, a excepción do  
semisoto que poderá ter unha altura libre mínima de 
2,70 metros. Excepcionalmente nos locais comerciais 
existentes no momento da entrada en vigor do presente 
Plan Xeral poderán desenrolar a súa actividade coa 
altura de que dispoñan nese momento, excepto naqueles 
supostos que para o cumprimento doutras normativas de 
caracter sectorial que lle resulten de aplicación 
precisen dunha altura maior. 
 
 

5)  As   escaleiras   de   servizo   ao    público,  nos   locais  
comerciais, terán un ancho mínimo dun metro, a excepción 
dos de 1ª categoría, cuxo ancho non poderá ser inferior 
a 1,30 metros, salvo que outras disposicións obriguen a 
un ancho maior. 
 
 

6)  Os locais  comerciais dispoñerán  dos  seguintes servizos 
sanitarios: ata 300 metros cadrados, un retrete e un 
lavabo; por cada 250 metros cadrados máis ou fracción, 
aumentarase un retrete e un lavabo. A partir dos 300 
metros cadrados instalaranse con absoluta independencia 
para cada sexo. En calquera caso estes servizos non 
poderán comunicar directamente co resto dos locais e, 
por conseguinte, deberán instalarse cun vestíbulo ou 
zona de illamento. O cómputo realizarase sobre as 
superficies construídas do  local. 
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7)  Nos  locais  comerciais  que  forman  un conxunto,  como 
ocurre 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 da superficie de locais 
incluíndo os espazos comúns de uso público. 
 
 

8)  A  luz  e  ventilación  dos  locais comerciais  poderá  ser 
natural ou artificial estándose ao  disposto na 
regulamentación sobre Seguridade e Hixiene no Traballo. 
 
Se só ten luz e ventilación natural, os ocos deberán ter 
unha superficie total non inferior a un octavo da que 
teña a planta do  local para a súa iluminación e dun 
dezaseisavo para a súa ventilación. Exceptúanse os locais 
exclusivamente dedicados a almacéns, rochos e 
corredores. 
 
Esixirase a presentación dos proxectos detallados das 
instalacións de iluminación e acondicionamento de aire, 
que deberán ser aprobados polo Concello, quedando 
estas instalacións sometidas a revisión antes da apertura 
do  local e en calquera momento. No suposto 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. 
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9)   Para a  prevención e  extinción dos incendios dispoñerase 
de saídas de emerxencia, accesos especiais, aparellos, 
instalacións e útiles que, en cada caso, e de acordo coa 
natureza e características da actividade, fixe a 
lexislación vixente sobre condicións de protección 
contra incendios nos edificios. 

 
 

10)  O   comportamento   ante  o   lume  dos   materiais   e   a  
estabilidade ao  lume das estruturas de edificación  
cumprirán as esixencias subliñadas na lexislación vixente 
sobre condicións de protección contra incendios nos 
edificios. 

 
Ademais será de características tales que non permitan 
chegar ao  exterior ruídos ou vibracións cuxos niveis  
determinaranse polo Concello; e estarase ao  disposto 
na Lei 7/1997 de 11 de agosto, de protección contra a 
contaminación acústica. 

 
 

11)  Esixiranse  as   instalacións  necesarias   para   garantir,  
aos veciños e peóns, a supresión de molestias, cheiros, 
fumes, vibracións, etc. 

 
 
12)  Dada a súa peculiar  natureza,  os  locais  comerciais  do 

ramo da alimentación poderán ser obxecto dunha 
regulamentación municipal específica. 

 
 
13)  Deberanse  obter  os  permisos  necesarios  e limitacións  

da Xunta de Galicia, relativa á  instalación de grandes 
superficies comerciais que superen os 2.500 m². de 
superficie de ventá. 
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3.- APARCAMENTO. 
 
Na categoría 1ª : A partir dos 500 m². construídos 
dedicados a esta actividade dispoñerase dunha praza de 
aparcamento cada 100 m².  Poderase presentar convenio con 
aparcamento público/privado situado nun radio de 250 m.  
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Art. 44. REGULACIÓN DO USO OFICINAS. 
 
 

DEFINICIÓN. 
 
Inclúense neste uso os edificios nos que predominan as 
actividades administrativas ou burocráticas de carácter 
público; os de Banca; os que con carácter análogo, 
pertencen a empresas privadas, e os que se dedican a aloxar 
despachos profesionais de calquera clase independente da 
vivenda. 
 
 
 
CONDICIÓNS XERAIS. 
 
Os locais de oficina terán os  seguintes servizos: 
 
 
a)  Ata 100 metros cadrados, un  retrete  e  un  lavabo. Por  

cada 200 metros cadrados máis ou fracción, aumentarase 
un retrete e un lavabo. 
 

b)  A  partir  dos  100   metros   cadrados  instalaranse con 
enteira independencia para donas e cabaleiros. 

 
O cómputo realizarase sobre as superficies construídas 
do  local. 
 

c)  En calquera caso estes servizos non poderán comunicarse  
directamente co resto dos locais e, por con seguinte, 
deberán instalarse cun vestíbulo ou zona de illamento. 
 
 
 

Deberanse cumprir as condicións mínimas hixiénicas que se 
regulan no Real Decreto 486/97 de Seguridade e Saúde en 
locais dedicados ao  traballo. 
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As oficinas que se establezan en semisoto 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 en 
semisoto será superior a tres metros. 
 
 
Nos restantes pisos a altura máxima dos locais de oficina 
será a que se fixe na Norma para as plantas de vivenda. 
 
 
A luz e ventilación dos locais e oficinas poderá ser natural 
ou artificial. 
 
 
Si só ten luz e ventilación natural, os ocos de luz e 
ventilación deberán ter unha superficie total non inferior a 
un octavo da que teña a planta do  local. 
 
 
Esixirase a presentación dos proxectos polo miúdo das 
instalacións de iluminación e acondicionamento de aire, que 
deberán ser aprobados polo Concello, quedando estas 
instalacións sometidas a revisión antes da apertura do  local 
e en calquera momento. 
 
 
No suposto que non fosen satisfactorias ou non funcionasen 
correctamente, en tanto non se adopten as medidas 
correctoras oportunas, o Concello poderá pechar total ou 
parcialmente o local. 
 
 
Esixiranse as instalacións necesarias para garantir  ós 
veciños e peóns, a supresión de molestias, olores, fumes, 
vibracións, etc. 
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Art. 45. REGULACIÓN DO  USO INDUSTRIAL. 

 
 
1.-  Enténdese nestas Normas por uso  industrial  o  corres - 

pondente ós edificios ou locais dedicados ao  conxunto 
de operacións e transformación de primeiras materias, a 
súa posterior transformación, o seu envasado, 
almacenaxe, distribución e reparación. Inclúese na 
definición deste uso as actividades de artesanía. 
 
 

2.-  Os  establecementos  industriais,   de    acordo   co   seu  
impacto urbanístico clasifícanse nas  seguintes 
categorías: 
 
 
Categoría 1ª:     

Actividades    industriais   e  artesanais 
compatibles coa vivenda. É dicir, 
aquelas que non supoñen prexuízos de 
ningún tipo á vivenda e poden polo tanto 
desenvolverse nos mesmos inmobles 
residenciais. 
 
 

Categoría 2ª:     
Actividades   industriais   e   artesanais 
compatibles coas zonas residenciais é 
dicir, aquelas que polo seu tamaño e 
efectos producidos non supoñen 
prexuízos ao  normal desenvolvemento 
da función residencial nas zonas 
asignadas primordialmente a dito uso. 
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Categoría 3ª:     

Actividades  industriais  a  localizar  en 
polígonos industriais.  é dicir, aquelas 
que pola súa envergadura e efectos 
producidos necesitan localizarse en 
áreas nas que o seu uso principal sexa 
o industrial. 

 
Categoría 4ª:    

Actividades   industriais   de  carácter 
especial. Trátase neste caso de aquelas 
que requiren unha ordenación 
específica e unha localización singular. 
 
 

3.-  Os   establecementos    industriais,    en    atención    ós  
produtos que neles se obteñan, manipulen ou almacenen 
clasifícanse nos  seguintes grupos: 
 

 
GRUPO 1º 
 
Industrias da construción: obradoiros  de pintura e 
decoración; escultura, cantería e pulimentación de 
pedras artificiais; vidreira e, en xeral, os dedicados á  
preparación de materiais de pedra, naturais ou 
artificiais, cerámicos, vidros, áridos e aglomerados, etc. 
 
 
GRUPO 2º 
 
Industrias electromecánicas: obradoiros  de ferretería, 
fontanería, broncistas, praterías, fabricación de camas e 
mobles metálicos, xoguetería, óptica e mecánica de 
precisión; reparacións electromecánicas, con exclusión 
dos dedicados unicamente á reparación de automobiles 
ou anexos ás instalacións de transporte urbano; 
fabricación de instrumentos de música, etc. 
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GRUPO 3º. 
 
Industrias da madeira : obradoiros  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 pasta de madeira, 
produtos sintéticos, concha, celuloide, pasta de papel 
e cartón, etc. 
 
 
 
 
GRUPO 4º 
 
Industrias químicas: obradoiros  e laboratorios de 
preparación de produtos químicos en xeral; tratamentos 
químicos de produtos de calquera clase, incluso de 
peles e o seu curtido; produtos e especialidades 
farmacéuticas, produtos de perfumería e limpeza e 
fabricación de vidros, esmaltes, pinturas, lacas e 
vernices, etc. 
 
 
 
 
 
GRUPO 5º 
 
Industrias téxtiles e do vestido: obradoiros  de 
confección e adorno de roupas de tódalas clases; 
sombreirería, zapatería e guantería; guarnicionería; 
reparación, acabado, tinte e limpeza de roupas; 
confección de adornos, xoiería e bixutería e obradoiros  
de fiado, tecidos, encaixes, mesmo tinte, apresto e 
acabado dos mesmos, etc. 
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GRUPO 6º 
 
Industrias da alimentación: tafonas, fornos de 
confeitería, bolería, galletas, etc.; preparación de 
graos, café, cebada, chicoria, cacao e moído e envase 
destes produtos vexetais e animais e vaquerías e 
cabreiras; 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 
pescado; produtos alimenticios a base de residuos de 
matadoiro; preparación e envase de bebidas, fábrica de 
xeo, xeaderías e instalacións frigoríficas de 
conservación; fábricas de cervexa e fariñas, etc. 
 
 
 
GRUPO 7º 
 
Industrias gráficas e de elaboración de papel e cartón : 
obradoiros  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; 
obradoiros  e laboratorios de fotografía e artes 
fotomecánicas e de revelado, copiado; montaxe, dobraxe 
e sonorización de películas, etc. 
 
 
 
 
GRUPO 8º 
 
Instalación dos servizos de distribución de enerxía 
eléctrica, de 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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4.- Localización das actividades. 
 
As diferentes categorías e grupos de establecementos 
industriais localizaranse baixo as  seguintes condicións: 
 
 
1)  CATEGORÍA 1ª : Poderanse  situar  en  planta  baixa  e 

primeira de edificios residenciais, sempre e cando o 
uso da planta primeira se vincule ao  da planta baixa 
e non se instale maquinaria que requira potencia 
mecánica na planta primeira. Tamén en patios de mazá 
con tolerancia para a edificación nunha planta. Tamén 
en edificios exclusivos.  
 
Poden pertencer a esta categoría os  seguintes 
grupos e nas condicións que se subliñan: 
 
DO GRUPO 1º. 
 
1.  Todos  os  almacéns  e  depósitos polo miúdo que 

non ocupan unha superficie superior ós 250 m². 
Cando se almacenen sustancias inflamables e 
combustibles, deberán estar situados en planta 
baixa e axustarse ás  seguintes limitacións: 
 
 
a)   As sustancias inflamables contidas en envases  

correntes, deberán limitar a capacidade  do  
depósito a 300 litros para os líquidos e de 
500 quilos para os  sólidos.  
 
Exceptúanse, polo seu particular perigo o 
sulfuro de carbono, éter, colodón e 
disolucións de celuloide que en cada caso 
requirirán unha licenza especial, que non 
poderá concederse en ningún caso para 
capacidades superiores ós 30 litros. 
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Si están contidos en depósitos subterráneos, 
con arranxo ás normas do seu Regulamento 
especial, poderán acadar a capacidade  de 
2.500 litros. 
 
Na vía pública e en depósitos subterráneos, 
cun espesor sobre os mesmos dun metro, 
poderá acadar a capacidade  de 10.000 
litros a unha distancia de seis metros de liña 
de fachada e de 5.000 litros a tres metros. 
 

 
b)  Os   aceites  lubricantes,   pesados,   mazcuts,  

etc. e en xeral, os líquidos inflamables de 
punto de inflamación superior ós 35º, 
permitiranse ata mil litros en envases 
correntes e ata tres mil litros en tanques 
metálicos ou depósitos subterráneos 
convenientemente dispostos os depósitos na 
vía pública na forma e capacidades antes 
indicadas. 

 
 
 
c)   Os   combustibles    sólidos   (carbón,   leña, 

madeira, etc.) só poderán almacenarse en 
cantidades inferiores ás dez toneladas en 
peso ou oito metros cúbicos en volume. 

 
En particular os depósitos de hulla non 
poderán establecerse en capas ou montóns 
de profundidade superior ós 2,50 metros. 
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d)   Queda  prohibido   en   absoluto   o   almace - 

namento de trapos, roupas, etc. en montóns 
que non teñan sufrido lavado e desinfección 
previa e, neste caso, o amontoamento se 
limitará pola mesma cifra dos combustibles 
sólidos. 

 
En especial prohíbense o almacenamento de 
algodóns engraxados fora de recipientes 
metálicos pechados. 
 

 
 
 
e)   Todas   as  sustancias  que   poidan   producir  

cheiros ou vapores nocivos ou molestes, 
deberán depositarse en recipientes 
herméticos. 

 
 
2.  Obradoiros de vidros, fontaneiros e elaboración,  

cortado e decorado do  vidro, con superficie 
máxima de 250 metros cadrados; e situados en 
planta baixa cando posúan potencia mecánica. 
 

 
3.  Os    obradoiros     de    pintura,  decoración    e  

pequenos almacéns ao  seu servizo, con 
superficie máxima de 250 m².; e situados en 
planta baixa cando posúan potencia mecánica. 
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DO GRUPO 2º. 
 
 
4.  Os    obradoiros    de   carpintería,    ferretería, 

construción e reparación electromecánica e, en 
xeral, tódolos electrometalúrxicos con 
superficie non superior a 250 m². e se atopen 
instalados en planta baixa, no caso de posuír 
potencia mecánica. 
 
Nas instalacións de cargas de acumuladores 
permitirase ata 6 KWA instalados e, polo 
contrario, as instalacións de afiado redúcense a 
1 KWA. 
 

 
 
 
 
DO GRUPO 3º. 
 
5.  Os   obradoiros   de  carpintería,  ebanistería   e, 

en xeral, tódolos que traballan na madeira e 
materiais análogos, sempre que non utilicen 
potencia mecánica e a superficie non exceda a 
250 m². 
 

 
 
DO GRUPO 4º. 
 
 
6.  Os    laboratorios     de     productos    químicos  

farmacéuticos e de perfumería, sempre que non 
produzan gases nocivos ou prexudiciais, 
establecidos en planta baixa. 
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DO GRUPO 5º. 
 
 
7.  As   industrias   da  confección  vestido,  adorno,  

comprendidos os de reparación, limpeza e 
acabado e pequenos almacéns ao  seu servizo, 
coas  seguintes restricións : 
 
a)   Non poderá  instalarse maquinaría que requira 

potencia mecánica máis que en planta baixa. 
 

b)  Os  depósitos  de   materiais   combustibles   e 
inflamables, someteranse ás prescricións 
indicadas anteriormente. 

 
En especial prohíbese o almacenamento en 
montón de tecidos impregnados de aceite 
secante. 

 
 
 
DO GRUPO 6º. 
 
 
8.  As   industrias    de   preparación   de   produtos  

alimenticios coas  seguintes restricións : 
 
 
a)  Non  ter  cuadras  nin  establos,  nin  estancias  

para ningunha clase de gando. 
 

b)  Non poderá instalarse  maquinaria que  requira  
potencia mecánica máis que en planta baixa. 

 
c)   A soleira dos  fornos non excederá de 20 m².  

e o número deles de dous, se están 
instalados na planta baixa; a instalación non 
rebasará a dun forno domestico, en caso 
contrario. 
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d)  Non desprenderá  fumes  nin gases molestes ao   
exterior do establecemento, debendo dispor 
de instalacións adecuadas para captalos. 
 
 

e)  As   chemineas   deberán   superar    en   dous  
metros as edificacións colindantes. 
 
 
 

9.  Os almacéns e establecementos de  preparación e 
venda de bebidas, sempre que os depósitos de 
sustancias combustibles ou inflamables, se 
sometan ás restricións do  apartado primeiro, e 
que o volume total almacenado non exceda de 
20.000 litros. 

 
 

10. As  instalacións   frigoríficas   anexas   ós   dous   
apartados anteriores. 
 

 
 

 
 
DO GRUPO 7º. 
 
11. Os  obradoiros   de  artes gráficas, mesmo enca - 

dernacións  e  elaboración  de papel e cartón,  
con  superficie que non exceda de 250 m². 
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DO GRUPO 8º. 
 
12.  As  instalacións  dos servizos  de distribución de 

enerxía, auga e gas, con arranxo ao  Plan de 
Ordenación dos mesmos e os seus regulamentos 
especiais. 

 
Na categoría 1ª nos seus distintos grupos, a 
potencia mecánica instalada non poderá exceder 
de 6 C.V. 

 
 

 
 

2)  CATEGORÍA 2ª :  Situaranse en edificios  exclusivos  e  
independentes (separados de edificios de vivendas con 
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 e 
en polígonos industriais. Poden pertencer a esta 
categoría os  seguintes grupos e nas condicións que 
se subliñan: 
 
 
 
DO GRUPO 1º. 
 
1.  As   fábricas  de   produtos   hidráulicos,  pedra  

artificial, mosaicos e semellantes, cunha 
superficie máxima de 600 metros cadrados. 

 
2.  Os   obradoiros    de  serra  e  labra   de  pedra,  

mármores, etc. cunha superficie máxima de 600 
metros cadrados. 
 

3.  Os  obradoiros  de  decorado, pintura,  etc.  con  
superficie máxima de 600 metros cadrados. 
 

4.  Almacéns   de   materiais   de   construción,   con  
600 metros cadrados en superficie máxima. 
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DO GRUPO 2º. 
 
5.  Os    almacéns    de     produtos     metalúrxicos  

clasificados. 
 
6.  Os  obradoiros   electromecánicos con excepción  

de forxas mecánicas, ata unha superficie de 300 
m².  

 
 
 
DO GRUPO 3º. 
 
 
7.  Os obradoiros de carpintería, tapicería, decorado  

e acabado de mobles cuxa materia prima sexa a 
madeira, fabricación e preparación de embalaxes, 
ata unha superficie de 600 m².  
  
 
 

DO GRUPO 4º. 
 
 
8.  Os     laboratorios     de     produtos    químicos,  

pequenas fábricas de xabón, lixivias e perfumes 
coas  seguintes limitacións : 
 
a)  Que non  ocupen unha  superficie  superior  a  

600 metros cadrados. 
 

b)  Que  non  desprendan ningunha clase de ácidos  
ou pos nocivos ou prexudiciais. 
 

c)  Non verter  augas   residuais  nocivas  para  a  
depuración biolóxica das mesmas ou para a 
conservación dos condutos da rede de 
sumidoiros. 
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9.  As fábricas de cores de pinturas  cas  limitacións  

anteriores e as establecidas para sustancias 
inflamables e combustibles. 

 
 

 
10.  Os    laboratorios    biolóxicos    coas     mesmas  

limitacións, sempre que non posúan estancias de 
gando para un número de cabezas superior a 7. 
 
 
 

11.  As   manufacturas   de  caucho,   coiro,   etc.   e  
materiais semellantes coas mesmas limitacións 
anteriores sempre que o volume máximo de 
sustancias inflamables que se almacenen, non 
excedan de 200 quilos e os almacéns de 
sustancias combustibles non superen as cifras 
indicadas. 

 
 
 
DO GRUPO 5º. 
 
 
12. Os obradoiros  de tinturería, lavabo e limpeza que  

empreguen potencia mecánica e líquidos 
inflamables para o seu traballo, coas limitacións 
do  apartado b) do  grupo 4º, e cuxa superficie 
ocupada non exceda de 600 m². 
 
 

13.  As manufacturas téxtiles con superficies máximas  
de 600 metros. 
 
 

14. Os lavadoiros públicos. 
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DO GRUPO 6º. 
 
15.  A preparación dos  produtos  alimenticios para o 

home e para o gando sen matanza nin utilización 
de produtos residuais do matadoiro, sempre que 
a superficie ocupada non exceda de 600 m². 

 
 
 
16.  Almacéns   e  preparación  de   bebidas,  licores,  

etc., fábricas de gasosas e xeo con superficie 
non superior a 600 m². 

 
 
 
 
DO GRUPO 7º. 
 
17.  Tódolos  obradoiros   de   artes   gráficas   con  

superficie máxima de 600 m². 
 
 
18.  As   manufacturas   de   papel   e   cartón    con  

superficie máxima de 600 m². 
 

 
 
 
DO GRUPO 8º. 
 
19. Parques de limpeza. 
 
 
20.  Todas    as    instalacións   de   distribución   dos  

servizos de gas, auga e electricidade, cuxa 
ubicación en mazás industriais sexa compatible co 
servizo que prestan. 
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ALMACÉNS 
 
21.  Tódalas clases de almacéns   limitados  a 900 m².  

coas restricións establecidas nas de primeira 
categoría para sustancias combustibles ou 
inflamables. 
 
Estas restricións poderán atenuarse cando as 
condicións técnicas que se establezan determinen 
unha seguridade contra accidentes tecnicamente 
suficientes. 
 

 
 
 
Os núcleos industriais que agrupan industrias dunha 
mesma característica, someteranse a illamentos 
especiais e a ordenanzas adecuadas ao  tipo de 
industria e á  ubicación proxectada. 
 
Na categoría 2ª nos seus distintos grupos a potencia 
mecánica instalada non poderá exceder de 30 C.V. 
 
 
 

 
3)  CATEGORÍA 3ª :  Situaranse  en  polígonos industriais.  

Poden pertencer a esta categoría as instalacións 
comprendidas nos  seguintes grupos e nas 
condicións que se subliñan: 
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DO GRUPO 1º. 
 
1.  Os   almacéns  de  mármores   e  pedra   naturais,  

con obradoiro de aserrío, machucado ou 
clasificación. 

 
 
 
DO GRUPO 2º. 
 
2.  Os  almacéns  de  produtos   metalúrxicos,  con  

cinzallas e aparatos para rotura de chatarra. 
 
 
 
 
DO GRUPO 3º. 
 
3.  Os  almacéns   de  madeira  e   materiais  similares   

con obradoiros  de aserrío nos locais diferentes 
dos almacéns. 

 
 
 
 
DO GRUPO 4º. 
 
4.  Os   almacéns    de   carbóns   e  combustibles  e 

instalacións de lavabo, clasificación e 
aglomeración. 
 

 
5.  Os almacéns  de todas  clases  de  produtos con  

instalacións de clasificación, lavabo, refinado ou 
repartición. 
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DO GRUPO 6º. 
 
6.  Os   almacéns  de  grao   con  lavado, desecación,  

molturación e clasificación.  
 

7.  As  centrais  de   preparación  e   distribución  de  
leite e produtos derivados. 
 

8.  As  cámaras  e   instalacións    de   desecación   e  
conservación de produtos alimenticios. 

 
9. As estancias para gando transhumante. 
 
 
 
Inclúense nesta categoría tódalas industrias e 
almacéns non incluídos nas anteriores por superar 
os lindes establecidos para elas; aquelas que non é 
indispensable situar dentro do núcleo urbano; e 
aquelas outras que pola súa insalubridade, risco ou 
incomodidade, son incompatibles coas zonas de 
vivendas. 
 
 
 
 

4)  CATEGORÍA  4ª  :  Situaranse    nas   zonas industriais 
especiais. Pertencen a esta categoría as actividades 
industriais que polas súas características de 
funcionamento, a súa gran ocupación de solo ou 
polas dimensións das súas instalacións, non se poden 
encadrar nos grados anteriores. 
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5) Ampliación de instalacións existentes. 
 

1.  As instalacións  industriais  das  categorías  1ª  e 
2ª existentes á  aprobación do  presente 
documento, que pretendesen ser ampliadas, 
poderán chegar con esa ampliación a superar nun 
10% as limitacións de tamaño establecidas no 
planeamento vixente no momento de concesión da 
anterior licenza, sempre que cumpran as  
seguintes condicións : 

 
 

a)  Estar    nunha  localización   que    a    norma    
considere apropiada para o uso industrial na 
categoría correspondente ou  atoparse nunha 
situación fora de ordenación sendo o uso só 
parcialmente incompatible co novo 
planeamento (en caso contrario non se 
permitiría a ampliación). 

 
 
b)  Non  superar no  momento   da   solicitude   de 

ampliación, as limitacións  establecidas  
anteriormente. 
 

 
 

c)  Para  os  de categoría  1ª,  non  ter actividade 
ó servizo do inmoble en que se localice así 
como que a ampliación se produza en locais 
contiguos ós que previamente ocupe. 
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2.  Os  establecementos da categoría 1ª, e para cada 

actividade diferente que se leve a cabo, non 
sobrepasarán por toda clase de efectos, os 
índices 0, 1, 2, que se precisan no anexo do  
Decreto 2414/1.961, de 20 de novembro e na 
Instrución que o desenvolveu de 15 de marzo de 
1.963, sen  prexuízo de que vaian producíndose 
en eles as adaptacións derivadas das novas 
lexislacións na materia que requira o cambio 
tecnolóxico. Cando a intensidade 3 se acadase 
por razón da insalubridade das augas residuais, 
poderá admitirse a súa inclusión nesta categoría 
sempre que previamente se corrixan as causas 
que produciron tal índice. 

 
 
 
 

3.  Os   establecementos  da  categoría  2ª,   e  para   
cada actividade diferente que se leve a cabo, non 
sobrepasarán, por toda clase de efectos, a 
intensidade 3. 

 
 
 
 

4.  Cando    as     actividades    correspondentes    á   
categoría 2ª  se  situaren  en  interiores de mazá, 
haberá de ter especialmente en conta,  para  a  
concesión  das licencias de edificación o uso, e 
en todo caso para o seu funcionamento, que  as  
chemineas, vehículos, maquinaria e demais 
instalacións ou actividades que poidan producir 
fumes, pos ou ruídos, se doten inescusablemente 
dos elementos correctores necesarios para 
evitar molestias ós veciños. 
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5.  Os establecementos  das categorías  3ª  e  4ª non   
poderán superar o índice 4 máis que para dous 
clases de efectos. 

 
 
 
 

6.  Os locais industriais, ademais do  cumprimento das  
condicións de edificación, instalaranse de forma 
que permitan previr os sinistros,  combatelos e 
evitar a súa propagación;  as  actividades  
perigosas, en calquera caso,  deberán  
respectar  as normas específicas de aplicación 
xeral, ditadas para cada produto, polo organismo 
competente. 

 
 
 
 
7.  Os  grados  de  actividades  industriais  non  rixen   

para as  instalacións ao  servizo de vivendas como  
aparatos elevadores,  montacargas, portas 
automáticas, instalacións de calefacción,  
xeradores  de  electricidade, etc. que virán  
reguladas polas disposicións especiais do  
Ministerio de Industria, e no seu caso  da 
Consellería de Industria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  CORRECCION PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

A.D.I.U. S.L. 

arquitectura 
diseño 
interiorismo 
urbanismo  

    

  __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

150

 
 
6)   Condicións    de     funcionamento    das    actividades 

 industriais. 
 
 
1.  Como  norma  xeral   non  poderá   utilizarse   ou 

ocuparse ningún solo ou edificio para usos 
industriais que produzan algún dos  seguintes 
efectos: ruído, vibración, cheiros, po, fume, 
sucidade e outra forma de contaminación, 
perturbacións de carácter eléctrico ou doutro 
tipo, perigos especiais de lume, risco de 
explosión ou en xeral calquera tipo de molestia, 
nocividade, insalubridade ou risco en grado tal 
que afecte negativamente ao  medio ambiente, ós 
demais sectores urbanos e ós predios situados 
nos seus lindes ou impida a localización dun 
calqueraa dos demais usos permitidos por estas 
normas. 

 
 
2.  Os    lugares    de   observación   nos    que   se  

determinarán as condicións de funcionamento de 
cada actividade serán os  seguintes: 
 
 
a)  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 onde se poidan orixinar, 
no caso de perigo especial de incendio e de 
perigo de explosión. 
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b)  Nos  lindes  exteriores  da  liña  do  solar  ou 

parcela ou do muro medianeiro pertencente 
ós veciños inmediatos, nos casos en que se 
orixinen molestias por ruídos, vibracións, 
deslumbramentos, cheiros  ou semellantes. 

 
 

 
3.  Os  establecementos   deberán  evitar  ou  limitar  

os efectos que se relacionan, por baixo dos 
lindes máximos de funcionamento que, para o tipo 
de efectos, se establecen a continuación : 
 
 
a)  Fogo e explosión. 

 
Tóalas actividades que, no seu proceso de 
produción ou almacenaxe, inclúen 
“inflamacións” e “materias explosivas”, 
instalaranse cos  sistemas de seguridade 
adecuados, que eviten a posibilidade de fogo 
e explosión así como cos sistemas adecuados, 
tanto en equipo como en utilaxe, necesarios 
para combatelas en casos fortuítos. baixo 
ningún concepto poderán queimarse materiais 
ou desperdicios ao  aire libre. 
 
 
As instalacións dos diferentes elementos 
deberán cumprir ademais as disposicións 
pertinentes que se diten polos diferentes 
organismos estatais ou locais, na esfera das 
súas respectivas competencias. 
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En ningún caso autorízase o almacenaxe ao  
por maior de produtos inflamables ou 
explosivos, en locais que formen parte ou 
sexan contiguos a edificios dedicados a 
vivenda. Estas actividades por con seguinte, 
clasifícanse sempre en categoría 3ª e 4ª. 
 

 
b)  Radioactividade e perturbacións eléctricas. 

 
No se permitirá ningunha actividade que emita 
perigosas radiacións ou perturbacións 
eléctricas que afecten ao  funcionamento de 
calquera equipo ou maquinaría, diferentes 
dos que orixinen dita perturbación. 
 
Deberá cumprir tamén as disposicións 
especiais dos organismos competentes na 
materia. 

 
 
c)  Ruídos. 

 
A intensidade do son procedente de todo uso 
ou equipo (a excepción dos equipos 
provisionais de transporte ou de traballos de 
construción), non poderá exceder dos 
valores que, por oitavas correspondentes ás 
diferentes frecuencias, se inclúan na Táboa 
1, unha vez corrixidos os valores 
observados conforme ás condicións de 
localización ou do  carácter do  ruído 
precisadas na Táboa 2. 
 
Se o ruído non é agudo e continuo, e non se 
emite entre as dez da noite e as oito da mañá, 
aplicarase unha ou máis das correccións 
contidas na Táboa 2, ós diferentes niveis de 
banda de cada oitava da Táboa 1. 
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d)  Vibracións. 
 

Non poderá permitirse ningunha vibración que 
sexa detectable sen instrumentos nos lugares 
de medida especificados no epígrafe 2 deste 
artigo. Para a súa corrección dispoñeranse 
bancadas independentes da estrutura do  
edificio e do  solo do  local para todos 
aqueles elementos orixinadores da vibración, 
así como dispositivos antivibratorios. 
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TÁBOA 1 
 
 

 

Frecuencia bandas de 
oitava estándar 

(En ciclos por seg.) 

 

Intensidade máxima de 
son 

(En decibelios) 
 

 

20 - 75 
 

65 
 

 

75 - 100 
 

55 
 

 

150 - 300 
 

50 
 

 

360 - 600 
 

45 
 

 

600 – 1.200 
 

40 
 

 

1.200 – 2.400 
 

40 
 

 

Superior a 2.400 
 

35 
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TÁBOA 2 
 
 
 

 

Localización da operación ou 
carácter do  ruído 

 

 

Corrección en  
decibelios) 

 

 

Operación que se realiza durante o 
día  
 

 

+ 5 
 

 

Fonte de ruído que opera menos de: 
a) 20%  por calquera período  de 1 
    hora  
b) 5%  por  calquera  período  de 1 
    hora 
 

 

 
+ 5 (20%) 

 
- 10 (5%) 

 

 

Ruídos provocados por impulsos 
(martilleo, etc.)  
 

 

- 5 
 

 

Ruídos de carácter periódico  
 

 

- 5 
 

 

Parcela ou solar industrial que se 
tope nunha zona ou polígono 
industrial, apartado máis de 100 m. 
de calquera núcleo urbano ou de 
solo de núcleo rural identificado no 
Plan Xeral. 
 

 

+ 10 
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A vibración V medirase en pals pola  seguinte 
fórmula 10 log10 3200 A² N², na que A é a 
amplitude en cm. e N a frecuencia en hertzios. 
 
A vibración non poderá superar os 25 pals 
nas industrias da categoría 2ª e 5 pals nas da 
categoría 1ª. 
 
 
 
 

e)  Deslumbramentos. 
 
Dende os puntos de medida especificados non 
poderá ser visible ningún deslumbramento 
directo ou reflectido, debido a fontes 
luminosas de gran intensidade ou a procesos 
de incandescencia a altas temperaturas, tales 
como combustión, soldadura e outros. 

 
 
 
 
f)  fumes. 

 
A partir da cheminea ou outro conduto de 
evacuación non se permitirá ningunha emisión 
de fume gris, visible, de sombra igual o máis 
escura á  intensidade 2 da escaleira de Micro-
Ringlemann, excepto para o fume gris visible 
a intensidade de sombra igual a 3 de dita 
escala emitido só durante catro minutos (4 
min.) en todo período de trinta minutos (30 
min.). 
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Por con seguinte, as actividades cualificadas 
como “insalubres”, en atención á  produción 
de fumes, po, néboas, vapores ou gases desta 
natureza, deberán estar dotadas das 
adecuadas e eficaces instalacións de 
precipitación de po o de depuración dos 
vapores ou gases (en seco, en húmido ou por 
procedemento eléctrico). 
 
Así mesmo, no interior das explotacións non 
poderán sobrepasarse os niveles máximos 
tolerados de concentración de gases, 
vapores, fumes, po e neboas no aire, que se 
definen non Anexo do  Regulamento aprobado. 
En ningún caso, os fumes nin gases evacuados 
ao  exterior poderán conter máis de 1,50 
gramos de po por metro cúbico, medido a 
cero grados e a 760 mm. de presión de 
mercurio e, sexa cal fose a importancia da 
instalación, a cantidade total de po emitido 
non poderá sobrepasar a de 40 kg/hora. 
 
 
 
 

g)  Cheiros. 
 
No se permitirá ningunha emisión de gases nin 
a manipulación de materias que produzan 
malos cheiros en cantidades tales que poidan 
ser facilmente detectables, sen instrumentos, 
no linde da parcela dende a que se emiten 
ditos cheiros. 
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h)  Outras formas de contaminación.  

 
Non se permitirá ningún tipo de emisións de 
cinzas, po, fumes, vapores, gases nin de 
outras formas de contaminación do aire, do  
auga o do solo, que poidan causar dano á  
saúde das persoas, dos animais ou das plantas 
e ás propiedades, ou que causen sucidade. 
 
Aquelas actividades industriais que 
sobrepasen os anteriores lindes serán 
consideradas como de carácter especial ou 
de categoría 4ª e só poderán localizarse nas 
zonas previstas ao  efecto ou en parcelas 
reservadas de polígonos industriais mediante 
autorización expresa do Concello. En 
calquera caso será necesario reducir ao  
máximo os niveles de funcionamento que 
resulten extralimitados, en particular 
aqueles cuxos efectos sobrepasen os 
propios lindes da zona industrial aínda que 
esta sexa de carácter especial (calquera tipo 
de contaminación, fumes, cheiros, etc.). 
 
 

i)   Augas residuais. 
 
A utilización de augas de ríos ou regatos virá 
acompañada da obrigación de restituír a mesma 
en óptimas condicións de utilización, aínda se 
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. 
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A D.B.O. (demanda bioquímica de osixeno) en 
miligramos por litro, será inferior a 40 
miligramos de osíxeno disolto absorbido en 5 
días a 18ºC de temperatura. 
 
O Nitróxeno expresado en N e NH4, non será 
superior a 10 e 15 miligramos 
respectivamente. 
 
O efluente non conterá sustancias capaces de 
provocar a morte da fauna fluvial augas 
abaixo do  punto de vertido. 
 
O efluente que verta nas redes do servizo 
público, deberá ser desprovisto de tódolos 
produtos susceptibles de prexudicar as 
condicións, así como de materias flotantes, 
sedimentais ou precipitables que, ao  
mesturarse con outros efluentes poidan 
atentar, directa o indirectamente, contra o bo 
funcionamento das redes de sumidoiros. 
 
O ph do  efluente deberá estar comprendido 
entre 5,5 e 8,5. Excepcionalmente, en caso 
de que a neutralización se fixese con cal, o 
ph poderá alcanzar o valor de 9,5. 
 
O efluente non terá, en ningún caso, unha 
temperatura superior ós 30ºC quedando 
obrigadas as industrias a realizar os  
procesos de refrixeración necesarios para 
non sobrepasar dito linde. 
 
Quedan prohibidos os vertidos de compostos 
cíclicos hidroxilados e os seus derivados 
halóxenos. 
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Queda prohibido o vertido de sustancias que 
favorezan os cheiros, sabores e coloracións 
do auga nos cauces de vertido, cando poida 
ser utilizada na alimentación animal. 
 

 
 

4.  Por  cada  100 m².  construídos  para este  uso,   
disporase dunha praza de aparcamento. 

 
 
5. Condicións de hixiene e seguridade 

 
a) Os locais industriais contarán cunha 

superficie mínima de dous metros cadrados 
por cada posto de traballo. 

 
b) Dispoñerán de ventilación natural ou forzada 

suficiente, atendendo ao  disposto na 
regulamentación específica. 

 
c) Os locais industriais dispoñerán dos  

seguintes servizos sanitarios, que serán 
independentes para ambos sexos: 
 
− Un retrete, un lavabo e un urinario (en un 

aseo masculino) por cada 10 obreiros ou 
fracción. 

 
− A partir de 40 obreiros dispoñerase de 

vestiario con número de duchas suficiente 
segundo a actividade.  

 
Atenderase en todo caso ao  disposto na lexislación 
vixente ao  respecto. 
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Art. 46. CONDICIÓNS DO   GARAXE-APARCAMENTO  E  SERVIZOS DO  
AUTOMÓBIL. 

 
 
 
DEFINICIÓN E CLASIFICACIÓN. 
 
 
1.  Denomínase “garaxe–aparcamento” a todo  lugar dedicado 

á  estancia de vehículos de calquera clase, tanto para a 
súa garda como para o seu aparcamento ou reparación. 

 
 
2.  Ós  efectos  de  aplicación  destas  Normas,  divídense  as  

seguintes categorías: 
 
 
CATEGORÍA 1ª:  garaxe – aparcamento  en   planta   baixa, 
semisoto, sotos, segundos sotos. 
 
 
CATEGORÍA 2ª: garaxe – aparcamento en parcela   
interior, patios de mazá e espazos libres privados. 
 
 
CATEGORÍA 3ª:  garaxe –  aparcamento en edificio   
exclusivo. 
 
 
CATEGORÍA 4ª:  Estacións de servizo.              

 
 

CATEGORÍA 5ª:   obradoiros de  mantemento,  reparación, 
entretemento e limpeza de automóbiles. 
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CONDICIÓNS XERAIS. 
 
 
1.  A   instalación   e   uso   de   garaxes  - aparcamentos   e  

locais para o servizo de automóbiles deberán suxeitarse 
ás prescricións destas Normas e das ordenanzas de zona 
e demais disposicións vixentes. 
 

 
2.  O Concello poderá  denegar a súa   instalación  naquelas 

fincas que estean situadas en vías que, polo seu tráfico 
ou características urbanísticas singulares así o 
aconsellen, salvo que se adopten as medidas 
correctoras oportunas mediante as condicións que cada 
caso requira. O feito de denegar a instalación de garaxe-
aparcamento, si fose obrigatoria, non revelará ós 
propietarios de suplir estas instalacións en lugar e 
forma adecuadas. 
 

 
3.  Queda    prohibido     realizar    aparcamentos   -   garaxe  

individualizados en todo o fronte da planta baixa con 
acceso directo de cada un á rúa a través da beirarrúa, 
inutilizando esta con vados continuos. 

 
 
 
ACCESOS. 
 
 
1.  Os  garaxes  -  aparcamentos,  os seus   establecementos  

anexos e os locais do  servizo do  automóbil disporán 
dun espazo de acceso de tres metros de ancho e cinco 
metros de fondo, como mínimo, con piso horizontal, no 
que non poderá desenvolver ningunha actividade. 
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2.  Os  garaxes – aparcamentos  das   categorías  1ª,  2ª,  3ª  

deberán cumprir ademais as  seguintes condicións: 
 
 
a)  Os  garaxes  –  aparcamentos de menos de 800 metros  

cadrados terán un único acceso de tres metros como 
mínimo de ancho. Nos de máis de 800 metros 
cadrados, o ancho mínimo do  acceso será de 3, 4 ou  
5 metros, segundo dean a rúas de máis de 15 m. 
comprendidas entre 10 e 15 ou menores de 10 m., 
respectivamente. En todo caso cumpriranse as 
determinacións do Documento Básico Db Si 
“Seguridade en caso de incendio”. 
 

 
b)  Os  garaxes – aparcamentos de menos  de 800  metros  

cadrados poden utilizar como acceso ao  portal do  
inmoble, cando sexa para uso exclusivo dos ocupantes 
do edificio. Os accesos destes garaxes de menos de 
800 metros cadrados poderán servir tamén para dar 
entrada a locais con usos autorizados, sempre que as 
portas que dean ao  mesmo sexan cortafogo e o ancho 
do  acceso sexa superior a 4 metros, e nos de menos 
de 200 metros cadrados sexa superior este acceso a 
3 m. En todo caso cumpriranse as determinacións do 
Documento Básico Db Si “Seguridade en caso de 
incendio”. 

 
c)  Os  garaxes – aparcamentos   de 800  a 3.000 metros  

cadrados poderán dispoñer dun só acceso para 
vehículos, pero contarán con outro distanciado de 
aquel, dotado de vestíbulo - estanco, con dobres 
portas, resistentes ao  lume, e con resortes de 
retención para posibles ataques ao  lume e 
salvamento de persoas. O ancho mínimo deste acceso 
será dun metro. En todo caso se cumprirán as 
determinacións do Documento Básico Db Si 
“Seguridade en caso de incendio”. 
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d)  Nos  garaxes - aparcamentos   de  máis   de  3.000 ata 

8.000 metros cadrados, a entrada e saída deberán 
ser independentes ou diferenciadas, cun ancho mínimo 
para cada dirección de tres metros e deberán ter 
ademais unha saída directa de atraque e salvamento. 
Nos superiores a 8.000 metros cadrados deberán 
existir accesos a dúas rúas, con entrada e saida 
independente ou diferenciada en cada unha delas. 
Estes últimos dispoñerán dun acceso para peóns. En 
todo caso cumpriranse as determinacións do 
Documento Básico Db Si “Seguridade en caso de 
incendio”.. 

 
 

ACCESOS. TÁBOA RESUME 
 
CATEGORÍA SUPERFICIE 

APARC. 
ANCHO DE 

RÚA 
ANCHO 

MÍN. ACCESO 
Nº e 

DISPOSICIÓN 
DE ACCESOS 

 
1ª, 2ª e 3ª 

 
< 800 m2 

  
3 M 

 
1 ÚNICO 
ACCESO 

> 15 m 3 m 

> 10 m e < 
15 m 

4 m 

 
1ª, 2ª e 3ª 

 
>800 m2 e < 

3000 m2 

< 10 m 5 m 

 
1 ÚNICO 
ACCESO 

 
1ª, 2ª e 3ª 

 
>3000 m2 e < 

8000 m2 

 
- 
 

 
3 m 

2 ACCESOS (ENTRADA 
E SAÍDA 
INDEPENDENTES) 

 
 

1ª, 2ª e 3ª 

 
 

> 8000 m2 

 
 
- 
 

 
 

3 m 

- ACCESOS A DÚAS 
RÚAS CON ENTRADA E 
SAÍDA INDEP. OU DIF. 
EN CADA UN 
- ACCESO PEÓN 

 
 
 
e)  As  rampas rectas  non  sobrepasarán  a  pendente  do   

16 por 100 e as rampas en curva do  12 por 100, 
medida pola liña media. A súa anchura mínima será de 
tres metros (salvo estreitamentos puntuais por 
elementos estruturais en cuxo caso se poderá 
reducir este ancho ata 2.70 m), co sobreancho 
necesario nas curvas; e o seu radio de curvatura, 
medido tamén no eixe, será superior a seis metros. 
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f)  Nas  categorías  1ª,   2ª   e  3ª  poderá   permitirse  o  

emprego de aparellos montacoches. Cando o acceso 
sexa exclusivamente por este sistema, instalarase un 
por cada 20 prazas ou fracción. O espazo de espera 
horizontal terá un fondo mínimo de 10 metros e o seu 
ancho non será inferior a seis metros. 
 
 

g)  Os   accesos    dende   a   vía    pública   sempre   que  
correspondan a aparcamentos de menos de 3.000 m²., 
serán únicos para cada edificio ou parcela. Por riba 
desa superficie deberase intentar que o acceso de 
entrada sexa colindante ao  de saída e en todo caso 
non se poderán facer máis de dous accesos (o de 
entrada e o de saída) pola finca ou parcela. 
 
Para tratar de reducir na medida do posible o número 
de accesos, autorízase a mancomunidade de garaxes-
aparcadoiros colindantes entre distintos propietarios. 
 

 
h)  A   localización   do    acceso   a    rúa   deberá    ser  

obxecto de consulta previa ao  Concello cuxos 
Servizos Técnicos procurarán concentrar accesos 
cos xa existentes e separados convenientemente. O 
Concello resérvase o dereito á concesión da 
correspondente licenza de vado se non se ten 
cumprido este requisito. 
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PRAZA DE APARCAMENTO. 
 
 
Enténdese por praza de aparcamento un espazo mínimo de 
2,20 por 4,50 metros, libre de obstáculos puntuais. Os 
corredores terán unha dimensión mínima de 4,50 m. si o 
aparcamento é en batería e de 3 m si é en liña. Sen embargo, 
o número de coches no interior de garaxes-aparcamentos 
non poderá exceder do  correspondente a 25 metros 
cadrados por coche. Sublíñaranse no pavimento os 
emprazamentos e corredores de acceso dos vehículos, 
sinalización que figurará nos planos dos proxectos que se 
presenten ao  solicitar a concesión das licencias de 
construción, instalación, funcionamento e apertura. 
 
 
 

 
ALTURA MÍNIMA. 
 
En garaxes-aparcamentos admítese unha altura libre mínima de 
2,20 metros en calquera punto. 

 
 
 
 
VENTILACIÓN. 
 
A ventilación, natural ou forzada, estará proxectada con 
dimensións suficientes para impedir a acumulación de vapores 
de gases nocivos. 
 
Os garaxes-aparcamentos subterráneos ubicados en patios de 
mazá ventilaranse necesariamente por chemineas que cumpran 
as condicións antes subliñadas. 
 



  CORRECCION PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

A.D.I.U. S.L. 

arquitectura 
diseño 
interiorismo 
urbanismo  

    

  __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

167

 
 
 
 
 
 
COMPATIBILIDADE DE USO. 
 
Só se permitirá, nos garaxes-aparcamentos das categorías 1ª, 
2ª e 3ª, a estancia de vehículos e o lavado e engraxe, con 
exclusión de calquera outra actividade. 
 
 
 
 
ILLAMENTO. 
 
O recinto do  garaxe-aparcamento deberá estar illado do  
resto da edificación e do  patio de mazá ou fincas colindantes 
por liña de peches verticais e horizontais, resistentes ao  
lume e con illamento acústico de acordo coas 
regulamentacións sobre Ruídos, sen ocos de comunicación 
con patios ou locais dedicados a outros usos. 
 

 
 

 
COMUNICACIÓN. 
 
Poderá comunicarse o garaxe-aparcamento coa escaleira, 
aparello elevador, cartos de caldeiras, salas de máquinas, 
cuartos trasteiros ou outros usos semellantes autorizados 
do  inmoble, sempre e cando estes teñan acceso propio 
independente do  garaxe e dispoñan dun vestíbulo adecuado 
de illamento, con portas blindadas de peche automático. 
Exceptúanse os situados debaixo de salas de espectáculos, 
os cales estarán totalmente illados, non permitindo ningunha 
comunicación interior co resto do  inmoble. En todo caso  
cumpriranses determinacións do Documento Básico Db Si 
“Seguridade en caso de incendio”. 
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CONDICIÓNS PARTICULARES DAS ESTACIÓNS DE SERVIZO. 
 
Ademais das condicións establecidas nos apartados 
anteriores, nas Normas do  uso industrial e nas disposicións 
legais vixentes que lle fosen de aplicación, cumprirán as  
seguintes: 
 
a)  Dispoñerán  de   aparcamentos  en  número suficiente  para  

non entorpecer o tránsito, cun mínimo de dúas prazas por 
surtidor. 
 
 

b)  Os  obradoiros  do    automóbil  anexos  non poderán  ter  
unha superficie de máis de 100 metros cadrados e 
dispoñerán de 1 praza de aparcamento por cada 25 
metros cadrados do obradoiro. Si se estableceran 
servizos de lavado e engraxe, deberán instalarse coas 
condicións subliñadas no apartado  seguinte. 
 

 
 
 

CONDICIÓNS PARTICULARES DOS OBRADOIROS DE 
AUTOMÓBILES. 
 
Ademais das condicións establecidas nos apartados 
anteriores, nas Normas do  uso industrial e nas disposicións 
legais vixentes que lle fosen de aplicación, cumprirán as  
seguintes: 
 
 
a)  Non causarán molestias ós veciños e peóns. 
 
b)  Dispoñerá,   dentro   do     local    (ou   no   espazo   de 

retranqueo voluntario da planta baixa),   dunha    praza    
de aparcamento por cada 10 metros cadrados de 
obradoiro. 
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c)  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 de 
60 CV, e en edificios exclusivos para uso do  automóbil 
non existirá limitación. Dispoñerán dunha praza de 
aparcamento por cada 3 CV. de potencia instalada, cun 
mínimo dunha praza por cada 100 metros cadrados de 
local. 
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Art. 47. CONDICIÓNS DAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. 
 
 

DEFINICIÓN. 
 
 
1.  Consideraranse   áreas   extractivas  os   solos  nos  que  

se poden realizar actividades de extracción e beneficio de 
recursos minerais. 
 

2.  Estas   actividades   teñen  o  carácter  de  temporalidade  
de acordo co tempo de vixencia da autorización ou 
concesión administrativa emitida pola consellería 
competente da Xunta de Galicia. 

 
 

 
PROHIBICIÓN XERAL. 
 
 
Prohíbese calquera actividade extractiva sempre que o 
interese público non prevalecese sobre o dos solos 
urbanos e urbanizables e os solos rústicos de protección 
especial.  
 
 
 
REQUISITOS DA LICENZA MUNICIPAL. 
 
 
1. As actividades  extractivas de  calquera tipo están suxeitas  

a previa autorización municipal, sen prexuízo da 
necesidade de recabar autorización doutras entidades ou 
organismos. 
 
En todo caso os usos extractivos veranse obrigados a 
obter a autorización previa do Órgano Autonómico 
Urbanístico competente. 
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2. A   obtención   de    autorización    por    parte    doutras 

autoridades ou organismos non prexuzgará a obtención da 
licenza municipal que non poderá ser otorgada cando non 
se cumpran os extremos e condicións regulados neste 
capítulo, e en xeral, as disposicións do planeamento 
urbanístico. 
 
 

3. Ademais,  o   otorgamento   da  licenza   municipal  estará 
en todo caso subordinado ao  cumplimento dos seguintes 
requisitos: 
 
a)  Respeto da  paisaxe. 
 
b)  Conservación do  arborado. 
 
c)  Preservación  da  pureza  do   medio  ambiente;   e  non 

desviación, merma ou polución de correntes de augas 
superficiais ou subterráneas. 

 
O non cumprimento destes requisitos implicará a 
denegación da licenza. 
 
 
 
 
 

SOLICITUDE DE LICENZA. 
 
 

A solicitude de licenza municipal deberá concretar 
necesariamente os seguintes extremos: 

 
 

a)  Memoria   sobre   o    alcance   das   actividades   que   se 
pretenden desenvolver, con mención específica dos 
desmontes ou nivelacións previstas e da duración estimada 
da explotación e do  cumprimento das condicións e 
requisitos a que fai referencia o artigo. 



  CORRECCION PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

A.D.I.U. S.L. 

arquitectura 
diseño 
interiorismo 
urbanismo  

    

  __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

172

 
 
 
 
 
 
b)  Mención   específica   das   precaucións   adoptadas  para 

non afectar á  conformación da  paisaxe. 
 
 

c)  Testemuñas   fehacientes   do    título  de  propiedade  do 
terreo en que se pretende efectuar a extracción e 
beneficio dos recursos minerais. Si o solicitante do  
permiso non fose o mesmo propietario, ademais do 
testemuña fehacente do titulo de propiedade, deberase 
presentar o correspondente permiso do  propietario. 

 
 
d)  Descrición   das   operacións  de escavación ou  desmonte    

con plano topográfico a escala 1:5.000 cos  perfís en 
que quedan subliñados os traballos a realizar. Con igual 
detalle débense expoñer o estado en que quedará o 
terreo unha vez efectuados os  movementos de terras e 
as operacións que o promotor se compromete a realizar 
para integrar os solos afectados ao  seu entorno e 
paisaxe. 
 
 

e)  Indicación  do   volume   de  terra  e   rocha  a   remover  
e/ou de áridos a extraer. 
 
 

f)  Garantías      de      carácter     patrimonial     sobre    o     
cumprimento do previsto nos apartados anteriores. 
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CONDICIÓNS DA LICENZA MUNICIPAL. 

 
 

1.  O   Concello   poderá  denegar   a  licenza  a   pesar   da 
observancia dos preceptos anteriores cando estime que a 
realización das actividades extractivas poidan non afectar 
á  morfoloxía, paisaxe e ambiente do  termo municipal. 

 
 
2.  Cando a  extracción  de  áridos   e   movemento de  terras 

implique destrución de arborado, impoñerase ao  titular 
da licenza a obrigación de efectuar a repoboación da 
finca con árbores da mesma especie e de coidar a 
plantación ata que a mesma teña arraigado e poida 
desenvolverse normalmente. 
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Art. 48. USO DE SALAS DE REUNIÓN.  
 
 

DEFINICIÓN. 
 
Corresponde ós locais pechados ou abertos, cuxa finalidade 
principal é a de cobizar actividades de vida social ou de 
relación entre os individuos, comprendendo por tanto cafés, 
restaurantes, salóns de baile, sas de xogo e semellantes. 
 
 
 
 
CONDICIÓNS XERAIS. 
 
Os locais cumprirán as condicións establecidas para o uso 
comercial. 
 
Ademais estarase, en todo caso, ao  establecido nas 
disposicións vixentes en cada materia. 
 
Os grados de compatibilidade en relación á  vivenda quedarán 
suxeitos ao que resulte da aplicación da normativa vixente en 
materia de contaminación acústica e de actividades 
clasificadas. Isto é : 
 
- Lei 7/1997 de protección contra a contaminación 

acústica na comunidade de galicia (DOG 20-08-97 e 
Regulamento D 150/1999). 

 
- Decreto 150/1.999 de 7 de maio polo que se aproba o 

Regulamento de protección contra a contaminación 
acústica. 
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- Regulamento xeral de policía de espectáculos e 

actividades recreativas (Real Decreto 2816/1.982 de 27 
de agosto). 

 
 
 
O Concello poderá denegar a súa instalación naquelas fincas 
ou conxuntos de fincas que estean situadas en vías que polo 
seu tránsito ou características urbanísticas singulares así o 
aconsellen, agás que se adopten as medidas correctoras 
oportunas mediante as condicións que cada caso requira. 
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Art. 49. USO ASISTENCIAL. 
 
 

Corresponde a aquelas actividades de tipo social que polo 
seu carácter de servizo a grupos actualmente considerados 
“marxinais” non se integran no resto das actividades 
maioritarias de carácter social (club de anciáns, educación 
de minusválidos físicos e/ou mentais, etc.). 
 
 

CLASIFICACIÓN:  
 
Categoría 1ª: aqueles centros que funcionan de forma 
temporal (de día). 
 
Categoría 2ª: aqueles centros que funcionan de forma 
permanente (día e noite). 
 
Categoría 3ª: centros de rehabilitación de toxicómanos, 
persoas maltratadas e semellantes. 
 
CONDICIÓNS: 
 
Atenderase en cada caso á  normativa específica. Ademais: 
 
1) Os da categoría 1ª poderán estar situados en edificios 

cuxo uso principal sexa o de vivenda ou en edificios 
exclusivos. 

 
2) Os comprendidos na categoría 2ª deberán de estar 

situados  en edificios exclusivos e dotados de todos 
aqueles elementos que lle permitan cumprir coa súa 
finalidade sen interferir noutros usos que poidan existir 
na zona na que estean situados. 
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Art. 50. OUTROS USOS. 
 
 

As construcións dedicadas a usos sanitarios, educativo e 
docente (incluídas as garderías), socio-cultural, relixioso, 
deportivo, recreativo, residencial-movil, administrativo, 
espectáculos e servizos públicos ateranse en todo ao  
disposto pola normativa sectorial que sexa de aplicación. 
 
 
As condicións de emprazamento e compatibilidade entre usos 
atenderase as previsións de usos autorizables que se 
regulan pola Ordenanza do presente instrumento. 
 
 
A dotación de prazas de aparcamento para este tipo de uso 
fora do solo urbano consolidado será de dúas prazas de 
aparcamento por cada 100 m². edificables, das que como 
mínimo a cuarta parte deben ser de dominio público. 
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Art. 51. USOS EXISTENTES. 
 

 
Os usos existentes desconformes co contido do  Plan Xeral 
considéranse unha incompatibilidade parcial, polo que se 
permitirán as obras de mellora, ampliación ou reforma 
establecidas neste plan. 
 
 
As edificacións licenciadas cunha anterioridade inmediata de 
tres años á  entrada en vigor deste documento e que se 
atopen nunha situación de fóra de ordenación por total 
incompatibilidade, aplicaráselles o réxime xurídico 
urbanístico correspondente a edificacións fora de 
ordenación por parcial incompatibilidade, por vía excepción, 
sen prexuízo de que por razón de interese público a 
Corporación motive a reconsideración deste plantexamento 
para supostos puntuais. 
 
 
Será obrigatoria a extinción da licenza de actividade polo non 
funcionamento ou inactividade durante o prazo ininterrompido 
dun año. Ós efectos de computar este prazo, esixirase a 
observancia de expediente administrativo contraditorio 
admitíndose informe da policía local ou calquera outro 
válido ou  admisible en dereito.  
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CAP. 3º. NORMAS DE ORDENACIÓN DE SISTEMAS 
 
 

Art. 52. SISTEMA VIARIO. 
 

 
A efectos do  presente Plan o sistema viario comprenderá o 
conxunto da rede de vías de dominio e uso público 
proxectadas e construídas para a circulación. 
 
 
A dito conxunto de sistema viario municipal no que deberase 
entender incluídos os ámbitos dos peches de parcelas, 
resultaralle de aplicación o réxime do solo rústico de 
protección de infraestruturas,  regulado pola Ordenanza nº 
10 do presente documento, en consonancia coas 
delimitacións sinaladas nos correspondentes planos de 
ordenación. 
 
 
A rede de vías referida, considerando as súas características 
e as tipoloxías existentes no termo Municipal, clasifícanse en 
estradas -que poden ser autoestradas, autovías e estradas 
convencionais- e restes das vías e camiños públicos que 
compoñen a rede interior das comunicacións municipais. 
 
 
 
1. Clasificación de estradas e camiños. 

 
Establécese a seguinte clasificación de vías do termo 
Municipal baseada no disposto na Lei 25/1.988 de 29 de 
xullo de estradas, no Regulamento de estradas aprobado 
por Real Decreto 1812/1.994 de 2 de setembro, na Lei 
4/1.994 de 14 de setembro de estradas de Galicia, así 
como o establecido no B.O.P. de 16 de xaneiro de 1.996 
para as dependentes da Deputación Provincial de 
Pontevedra. 
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A)  VÍAS TIPO I. 

 
As indicadas en planos e que son : 
 
 
Las indicadas en planos y que son las pertenecientes a 
la Xunta de Galicia. 
 
- Carretera PO-212-PC  

A Golada (N-640) – Rodeiro (PO-533).  9,50 m. 
(Xunta de Galicia). 

 
- Carretera PO-533-PB  

Lalín – Alto do Faro.  12,00 m. 
(Xunta de Galicia). 

 
 
 
 

B)  VIAS TIPO II. 
 
Las indicadas en planos y que son las pertenecientes a 
la Diputación Provincial. 
 
- Carretera CP-6201 

Rodeiro – Vilela.   7,00 m. 
(Diputación Provincial). 

 
- Carretera CP-6202 

Rodeiro – Oseira.   7,00 m. 
(Diputación Provincial). 

 
- Carretera CP-6203 

Negrelos – Pedroso.   7,00 m. 
(Diputación Provincial). 
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- Carretera CP-6204 
Portela – Antas de Ulla.  7,00 m. 
(Diputación Provincial). 

 
- Carretera CP-6205 

San Salvador – Salto.  7,00 m. 
(Diputación Provincial). 
 

- Carretera CP-6206 
Portela – Pescoso.  7,00 m. 
(Diputación Provincial). 

 
 

 
 
C) VÍAS TIPO III. 
 

Resto das vías e camiños públicos que compoñen a 
rede interior das comunicacións municipais. 
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2. liñas de peche. 
 
 

Atendéndose ao  disposto na lexislación vixente, a liña de 
peche queda fixada nas seguintes distancias : 
 
− Para vías  tipo  I  os  peches situaranse á seguinte 

distancia: 
 
• 6 m. da aresta exterior da calzada. 

 
 
• Non se autorizarán liñas de peches nas zonas de 

dominio  público nin nas de servidume. Por 
circunstancias especiais de aproveitamento agrícola 
ou gandeiro, que precisasen o seu valado, 
poderanse autorizar liñas de peches diáfanas nas 
zonas de afección, entre o borde exterior da liña de 
servidume e a liña límite de edificación. Cando por 
razón de interese público ou por obras de novas 
vías, desdobramento de calzada ou ensanche da 
plataforma da estrada resulte preciso o recúe da 
liña de peches de predios, estes poderán levarse a 
efecto nas mesmas condicións existentes con 
anterioridade ao  proxecto de obra, no que respecta 
á súa estrutura e distancia da aresta exterior á  
plataforma, debendo quedar en todo caso fóra da 
zona de dominio público. 
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• As liñas de peche non diáfanos deberán de situarse á 

distancia correspondente á da liña de edificación de 
ditas vías, coa excepción dos solos urbanos e de 
núcleo rural tradicional nos que se poderá situar á 
distancia correspondente á das aliñacións aprobadas. 

 
 
 
− Para vías tipo II  os  peches situaranse  á  distancia 

seguinte : 
 
 
• 2 m. da aresta exterior da explanación. Toda obra 

nunha franxa de 30 m. (zona de afección) require 
autorización da Deputación. 
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− Para vías tipo III  os  peches situaranse á distancia 

seguinte: 
 

• 4 m. do  eixo, sempre que esta distancia sexa 
superior a 1.50 m dende o borde da vía, entendendo 
por tal a intersección do marxe co noiro (desmonte 
ou terraplén) ou os muros de contención, se 
existen. 
 
En zonas non consolidadas pola edificación, as liñas 
de peches de postes e arame tamén cumprirán estas 
distancias. 
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Aos efectos de entender e aplicar as limitacións 
establecidas para as liñas de peche defínense as zonas de 
dominio público, servidume e afección: 

 
 
 



  CORRECCION PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

A.D.I.U. S.L. 

arquitectura 
diseño 
interiorismo 
urbanismo  

    

  __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

186

 
 

• Son zona de dominio público nas estradas estatais, os 
terreos ocupados polas estradas mesmas e os seus 
elementos funcionais e unha franxa de terreo de 8 m. 
de anchura en autoestradas, autovías e vías rápidas, e 
de 3 m. no resto das estradas, a cada lado da vía, 
medidas en horizontal e perpendicularmente ao  eixo da 
mesma, dende a aresta exterior da explanación. 

 
 
• É zona de servidume nas estradas estatais, dúas franxas 

de terreos a ambos os dous lados das estradas, 
delimitadas interiormente  pola zona de dominio público 
e exteriormente por dúas liñas paralelas ás arestas 
exteriores da explanación a unha distancia de 25 m. en 
autoestradas, autovías e vías rápidas, e de 8 m. no 
resto das estradas, medidas dende as citadas arestas. 

 
 
• É zona de afección nas estradas estatais, dúas franxas 

de terreo a ambos os dous lados delas, delimitadas 
interiormente pola zona de servidume e exteriormente 
por dúas liñas paralelas ás arestas exteriores da 
explanación a unha distancia de 100 m. en 
autoestradas, autovías e vías rápidas, e de 50 m. no 
resto das estradas, medidas dende as citadas arestas. 

 
 

• As zonas de dominio público nas estradas de Galicia 
terán como linde exterior o que non sobrepase aos 15 
m. de largo a cada lado da explanación en 
autoestradas, autovías, corredores e vías rápidas, e os 
10 m. de longo no resto das estradas, medidos en 
horizontal e perpendicularmente ao  eixo da calzada 
máis próxima, dende a arisca exterior ás calzadas 
previstas e os seus elementos funcionais. 
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• A zona de servidume nas estradas de Galicia, consistirá 

en dúas franxas de terreos a ambos os dous lados das 
estradas, delimitadas interiormente pola zona de 
dominio público e exteriormente por dúas liñas 
paralelas a dito linde, a unha distancia de 17 m. en 
autoestradas, autovías, corredores e vías rápidas e de 
2 m. no resto das estradas medidas dende o linde 
exterior da zona de dominio público. 

 
 
• A zona de afección nas estradas de Galicia, consistirá 

en dúas franxas de terreo a ambos os dous lados 
destas, delimitadas interiormente pola zona de 
servidume e exteriormente por dúas liñas paralelas ás 
arestas da explanación, a unha distancia de 100 m. no 
caso de autoestradas, autovías, corredores e vías 
rápidas, e de 30 m. no resto das estradas, medidas 
dende as citadas arestas. 
 

 
 

 
 

3. liñas de edificación. 
  
 
Aos dous lados das estradas e demais vías, establécese a 
liña de edificación, e dende ela ata a vía quedan prohibidas 
as obras de construción de calquera tipo de edificación, 
reconstrución ou ampliación. Dita liña, paralela á  vía, 
situarase ás seguintes distancias: 
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− Para vías tipo I  pertencentes á  Xunta de Galicia a : 

 
• 30 m. en autoestradas, autovías, corredores, vías 

rápidas e variantes  de  poboación, 12 metros nas 
estradas da rede primaria básica non incluídas nas  
categorías  anteriores, 9,50 metros nas estradas  da  
rede primaria complementaria e  7  metros no resto 
das estradas, medidas horizontalmente a partir da 
aresta exterior da explanación correspondente ás 
calzadas previstas e aos seus elementos funcionais e 
perpendicularmente ao  eixo da calzada máis próxima. 
A afección para elementos de publicidade será de 15 
m. en autoestradas, autovías, vías rápidas e 
corredores e de 10 m. no resto. (ver definición de 
aresta exterior da explanación en gráfico do  
apartado 2. Liñas de peche). 

 
Está prohibido realizar obras de construción, 
reconstrución ou ampliación de edificacións na franxa 
definida. 
 
Excepto en tramos urbanos, queda prohibido colocar 
publicidade visible dende a franxa de dominio público. 

 
 
− Para vías tipo II as seguintes distancias  : 

 
• 9,50 m. na rede primaria e 7 m. no resto das 

estradas, medidas horizontalmente a partir da aresta 
exterior da explanación correspondente ás calzadas 
previstas e aos seus elementos funcionais e 
perpendicularmente ao  eixo da calzada máis próxima 
(ver definición de aresta exterior da explanación en 
gráfico do apartado 2. Liñas de peche). 
 
Esta prohibido realizar obras de construción, 
reconstrución ou ampliación na franxa definida. 
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− Para vías tipo III as seguintes distancias: 

 
• 6 m. dende o eixo, sempre que esta distancia sexa 

superior a 3.50 m dende o borde da vía, entendendo 
por tal a intersección do marxe co noiro (desmonte 
ou terraplén) ou os muros de contención, se existen 
(ver definición de aresta exterior da explanación en 
gráfico do  apartado 2. Liñas de peche). Prohibido 
situar construcións na franxa definida en zonas non 
consolidadas pola edificación en solo de núcleo 
rural. 

 
 

4. Aliñacións. 
 
 

Para as zonas urbanas consolidadas e de núcleo rural 
con aliñacións estables ou consolidadas autorízase en 
xeral e de acordo con este documento edificacións ou 
construcións (incluídos os peches) a distancias inferiores 
ás subliñadas nos puntos 2 e 3 deste apartado para o 
resto do  solo; é dicir, enténdese por zonas consolidadas 
as correspondentes o solo urbano consolidado e ás de 
núcleo rural tradicional (sen incluír neste último caso a 
área de expansión de dito núcleo).  Sen prexuízo de que 
para as estradas estatais é de aplicación a limitación 
xenérica de 25 m. medidos dende a aresta exterior da 
calzada máis próxima. Non obstante o outorgamento de 
autorizacións  para  realizar obras ou actividades non 
executadas  polo Ministerio de Fomento, nas zonas de 
dominio público dos tramos urbanos de estradas estatais, 
se ben corresponde ao  Concello, requirirase o previo 
informe vinculante de dito departamento ministerial, de 
conformidade co establecido no artigo 125 do  
Regulamento Xeral de Estradas. Nos restantes casos, os 
informes vinculantes anteriores corresponderá 
outorgalos ao  organismo titular da estrada 
correspondente. 
 



  CORRECCION PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

A.D.I.U. S.L. 

arquitectura 
diseño 
interiorismo 
urbanismo  

    

  __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

C/ Alameda nº 16  7º B  –  36001  PONTEVEDRA  -   TFNO. 986 842950   -   FAX  986 868194 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

190

 
 
 
 
 
Estas distancias terán a consideración de aliñacións e 
defínense nos planos e ordenanzas correspondentes. 
Cando non sexa así, a separación entre aliñacións mínimas 
para os distintos tipos de vías serán as seguintes: 
 
 
- Vías tipo I  -  10 m. 
 
- Vías tipo II -   8 m. 
 
 
 
 
 
Para as estradas cuxa titularidade corresponde ao  
Estado, a tramitación do presente Plan comprenderá 
tamén a solicitude á Administración competente para a 
redacción do oportuno  estudo  de delimitación dos 
tramos urbanos segundo o artigo 124 do  Regulamento 
Xeral de Estradas, tendo carácter orientativo a proposta 
das mesmas en tanto non recaia a correspondente 
resolución definitiva. 
 
 
No caso de contradición entre o previsto nas presentes 
normas e o disposto polo organismo titular das estradas 
estatais, prevalecerá o establecido por este último. Nos 
restantes casos estas normas tramitaranse igualmente 
como solicitude á administración competente titular das 
estradas afectadas. 
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5. Camiños rurais. 
 

O tecido de camiños públicos referenciado nos planos de 
ordenación e clasificados como tipo III por estas normas 
terá a consideración de camiños rurais. 
 
No poderán modificarse os perfís lonxitudinais e 
transversais dos camiños rurais sen o correspondente 
proxecto ou licenza municipal. Toda modificación de perfís 
terá que prestar especial atención ás condicións 
paisaxísticas. 
 
 
 
 

6. Outras limitacións. 
 

Os usos dos terreos comprendidos nas zonas de dominio 
público, servidume e afección das estradas axustaranse 
ao  establecido no Capitulo III da Lei 25/1.988 de 29 de 
xullo, de estradas -para as estatais- e ao  establecido no 
Capitulo III da Lei 4/1994, do 14 de setembro, de 
estradas de Galicia -para autonómicas-. 
 
 
Igualmente os accesos de particulares e de uso público 
deberán contar previamente á súa construción coa 
autorización da CPTOPV ou da Diputación Provincial. 
Canto aos accesos de particulares, estes deberán 
coordinarse para reducir o seu número ao mínimo, 
debendo efectuarse nun dos lindeiros da leira, de xeito 
que poida servir tamén á leira contigua, reducíndose así á 
metade o número deles. 
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Os cerramentos de frontes de parcelas, calquera que 
sexa a clase e categoría do solo en que se sitúen e a 
titularidade da estrada coa que linden, non se permitirá 
que os pasos e portas dos devanditos cerramentos 
dispoñan de apertura cara ditas estradas. Con carácter 
xeral deberán deseñarse a posición das portas respecto 
da liña de cerramento de xeito que se existe a posibilidade 
de ter que deterse nelas, ben por estaren pechadas, ben 
pola presenza de casetas de control, etc., deberán 
recuarse de xeito que os vehículos non invadan a calzada. 
 
 
Nos proxectos de urbanización que desenvolven obras 
viarias en colindancia directa con estradas, con 
independencia da súa titularidade deberán deseñarse os 
sistemas de recollida e evacuación de augas de xeito que 
a urbanización non aporte caudais de escorrentía aos 
elementos de drenaxe da estrada, e que así mesmo 
contemple a recollida e evacuación dos caudais 
procedentes dos sistemas de drenaxe da propia estrada 
interceptados. 
 
 
Así mesmo en ditos proxectos de urbanización, deberán 
terse en conta os criterios de visibilidade en 
interseccións de xeito que deberán estudarse as 
modificacións precisas da aliñación principal de xeito que 
a intersección de calquera das rúas, estradas ou camiños 
que accedan a unha estrada conten con visibilidade de 
parada e de intersección. 
 
 
A necesidade de visibilidade afecta tamén á disposición de 
cerramentos de parcela e ás plantacións. 
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Art. 53.  SISTEMA    XERAL    DE    EQUIPAMENTO    COMUNITARIO   DE      

TITULARIDADE   PUBLICA. 
 

 
O sistema xeral de equipamento comunitario comprende o 
conxunto de equipamentos dedicados a fins administrativos, 
educativos, sanitarios, deportivos, socio culturais, 
relixiosos e outros, identificándose segundo o seu 
emprazamento no solo urbano de Rodeiro, nos solos de 
núcleos rurais e no solo rústico.  
 
O solo será sempre de dominio público, cando corresponda a 
cesións resultado do  planeamento. 
 
Así mesmo  exceptúanse da condición de dominio público do  
solo as instalacións cuxo uso sexa docente, sanitario -
asistencial, socio - cultural e relixioso na modalidade de 
lugares de culto, promovidas por entidades e fundacións 
acollidas á  lexislación de beneficencia, por cooperativas, 
polas institucións relixiosas e por entidades sen ánimo de 
lucro cuxo funcionamento e características, así como o 
control das súas actividades estean previstos en leis 
especiais. 
 
Nos planos de Ordenación sublíñanse o destino previsto 
especificamente para cada parcela de equipamento, cuxa 
relación é a seguinte: 
 
 
- Educativo. 
- Deportivo. 
- Sanitario. 
- Cultural e recreativo. 
- Relixioso. 
- Administrativo. 
- Asistencial. 
- Mercados. 
- Servizos técnicos. 
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CONDICIÓNS DE VOLUME. 
 
 
• Edificabilidade máxima. 
 
− En solo urbano: 

1,80 m²/m². 
 

− En solo de núcleo rural e áreas de expansión:  
0,60 m²/m².  
 

− En solo rústico:  
0,50 m²/m². 

 
 

 
 
• Parcela mínima. 
 
− En solo urbano: 

Non se determina. 
 

− En solo de núcleo rural e áreas de expansión: 
Segundo ordenanza nº 6 das zonas de solo de 
núcleos rurais e áreas de expansión. 
 

− En solo rústico: 
5.000 m². 
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• Recúes mínimos. 

 
− En solo urbano: 

 
A composición será libre dentro da parcela, 
respectando en calquera caso as aliñacións 
establecidas polo planeamento.  

 
− En solo de núcleo rural: 

 
De acordo coas aliñacións establecidas e ordenanza 
correspondente a este tipo de solo. 

 
− En solo rústico: 

 
Frontal: 
O que estableza a lexislación sectorial segundo o 
tipo de vía. 
 
Laterais e fondo: 
5 m.  

 
 
 
 

• Altura da edificación 
 
− En solo urbano: 

 
O da ordenanza da zona en que se emprace. En caso 
de non estar establecida a altura máxima será a 
correspondente a tres plantas. 
 

− En solo de núcleo rural: 
 
7,00 m. (baixo e unha planta). 
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− En solo rústico: 

 
7,00 m. (baixo e unha planta), coas excepcións, en 
razón das características específicas da actividade 
debidamente xustificadas, que se subliñan no art. 
42.1.c da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural 
de Galicia e a súa modificación pola Lei 15/2004, do 
29 de decembro de modificación da Lei 9/2002, de 
30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. 

 
 
USOS. 
 
Admítense exclusivamente os usos propios do equipamento 
concreto de que se trate, excluíndo expresamente o uso 
residencial que só terá cabida nos casos en que sexa preciso 
dispoñer dunha vivenda para os vixilantes do equipamento de 
que se trate. 
 
 
 
 
CONDICIÓNS ESPECIAIS 
 
Dada a gran diversidade de situacións que poden presentarse, 
considérase fixa a edificabilidade subliñada en cada caso, 
podendo adaptar o número de plantas e a altura da 
edificación en función das características especiais do 
equipamento e previa xustificación de conveniencia do cambio. 
 
Aparcadoiros: dispoñerase o número de aparcadoiros 
correspondente á actividade concreta en función dos 
baremos que habitualmente se establecen para cada uso 
concreto. En calquera caso, o mínimo admitido será de unha 
praza de aparcadoiro por cada 50 m². de edificación sobre 
rasante.  
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Art. 54. SISTEMA  DE  ESPAZOS  LIBRES E ZONAS VERDES DE DOMINIO 

E USO PUBLICO. 
 
 
 
O sistema xeral de espazos libres e zonas verdes comprende 
os espazos con dito destino situados nas diferentes 
categorías do  solo cando fosen de extensión superior a 
5.000 m². ou se inscriba neles un circulo de diámetro maior 
de 30 m. Nos demais casos concibiranse como xardíns para 
xogo de nenos, recreo dos cidadáns e para mellora do 
ornato público, soleamento e expansión dos núcleos. 
 

 
A cuantificación superficial do  Sistema de Parques e Xardíns 
públicos e sistema de actuación, establecese nas fichas 
correspondentes recollidas na Memoria Xustificativa do 
presente Plan Xeral de Ordenación Municipal. 
 
 
Nos planos de ordenación defínense os espazos libres de 
uso e dominio público, aos que haberá que engadir os 
resultantes do desenvolvemento dos polígonos de execución 
integral, plans especiais, plans parciais e plans de 
sectorización. 
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CONDICIÓNS DE USO 
 
As instalacións compatibles dentro destas zonas serán as 
seguintes: 
 
- Xogos infantís formados por elementos de mobiliario e 

áreas de area. 
- Xogos ao aire libre e áreas de deporte non regrado. 
- Áreas de plantación e axardinamento. 
- Illas de estancia, lugares acondicionados para o repouso 

e recreo pasivo. 
- Quioscos de música. 
- Postos de revistas, paxaros, flores, etc. 

- Servizos hixiénicos públicos. 
- Pequenas construcións dedicadas á venda de bebidas, 

bocadillos, etc. 
- Poderase autorizar o uso do subsolo para garaxe– 

aparcadoiro, sempre de carácter público e que o mesmo 
non menoscabe o uso deste sistema. 

 
 
 
As edificacións que se constrúan nestas áreas terán, 
sumadas todas, unha ocupación máxima do 5% da superficie 
do parque, cun máximo non superable de 200 m².  A altura 
máxima destas será de 4,5 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




