
























































































































































































































































































































CONCELLOS

VILAR DE SANTOS

ANUNCIO

De acordo co sinalado no art i go 48.2
da Lei 1/1997, do 24 de marzo , do solo
de Galicia, faise público que o Pleno
deste concello, por acordo do 17 de de-
c e m b ro de 2001, ap robou defi n i t iva m e n-
te o Plano Xeral de Ordenanción Munici-
pal. Asemade publícase como anexo a
este anuncio o texto íntegro da norm at iva
e as ordenanzas que o integra n .

Contra este acordo, que é firme na vía
administrativa, poderase interpoñer, po-
testativamente, recurso de reposición no
prazo dun mes, contado a partir do día
seguinte ó de publicación do presente
anuncio no BOP, ante o mesmo órgano
que dictou o acto, ou ben recurso con-
t e n c i o s o - a d m i n i s t rat ivo no pra zo de
dous meses, contados desde o día se-
guinte ó de publicación, ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ou-
rense, sen perxuízo de que se poida in-
terpoñer calquera outro recurso que se
estime pertinente.

Anexo
Título I.- Disposicións xerais.
1.1. Ámbito de aplicación.
As presentes ordenanzas e normas ur-

banísticas, de acordo co que sinalan as
disposicións vixentes, regulan o uso do
solo e a edificación no termo municipal
de Vilar de Santos.

1.2. Vixencia.
O Plano Xeral de Ordenación de Vilar

de Santos (no sucesivo, PXO) entrará en
vigor ó día seguinte da publicación da
súa aprobación definitiva nos diarios
oficiais, segundo dispón a Lei do solo de
Galicia, Lei 1/1997 do 24 de marzo (no
sucesivo LSG).

Será preceptiva, en calquera caso, a
súa revisión:

a) Transcorridos oito anos a partir da
súa aprobación definitiva.

b) Cando o dispoñan as leis sectoriais
de carácter xeral, ou as de carácter urba-
nístico que se promulguen, segundo dis-
poña o seu propio articulado.

c) Cando se produzan circunstancias
imprevisibles no momento de redacción
do presente PXO, que poidan altera-lo
modelo territorial previsto.

Poderase modifica-lo PXO, cando se
xulgue conveniente, entendéndose por
modificación o cambio de determina-
cións que non afecten ós elementos bá-
sicos da estructura xeral e orgánica do
territorio, nin supoñan modificación dos
criterios xerais establecidos; todo isto
conforme co disposto no artigo 50 da vi-
xente LSG.

1.3. Relacións coas NCS provinciais.
Naqueles puntos non desenvolvidos

polo presente PXO haberá que aterse ó
disposto nas Normas Complementarias
e Subsidiarias para os concellos da Pro-
vincia de Ourense.

1.4. Desenvolvemento do PXO.
a) Planeamento subordenado.
1) Para o desenvolvemento do PXO.

formaranse, de acordo co previsto na le-
xislación vixente: LSG. 8/1998 e RD
4/2000, Regulamento de planeamento,
(RP), etc. e o disposto na presente nor-
mativa, planos especiais, planos parciais
e estudios de detalle.

2) Os límites destes desenvolvemen-
tos serán os definidos nos planos de or-
denación e/ou na presente normativa.

3) Cando nos núcleos delimitados nos
que se establecen aliñamentos e rasantes
se produzan casos de imprecisión nas
determinacións ou sexan necesarios li-
xeiros reaxustes deses aliñamentos ou

de reordenación de volumes dunha cou-
zada ou elemento da morfoloxía urbana,
redactaranse e tramitaranse estudios de
detalle para eses fins.

1.5. Contido e documentación.
a) Partes.
O corpo da presente Normativa com-

préndese nos seguintes títulos:
I. Disposicións xerais.
II. Clasificación e cualificación do

solo municipal.
III. Ordenanzas xerais.
IV. Xestión do planeamento.
V. Ordenanzas específicas.
Anexos
b) Documentos:
A documentación integrante do pre-

sente PXO. é a seguinte:
- Memoria informativa e anexos.
- Planos de información.
- Memoria xustificativa, orde de prio-

ridades e estudo económico-financieiro.
- Planos de ordenación.
- Normativa urbanística e catálogo.
Título II: Clasificación e cualificación

do solo municipal.
2.1. Clasificación.
O presente PXO. de Vilar de Santos,

en función do disposto na LSG. (artigo
63 e ss.) baseado nas características do
termo municipal, á súa estructura de
asentamentos e as perspectivas que se
albiscan e se proxectan para o futuro in-
mediato (postas de manifesto na memo-
ria informativa e xustificativa), prevé a
existencia das seguintes clases de solo:

1. Solo urbano.
Correspóndese unicamente coa deli-

mitación do solo urbano de carácter in-
dustrial, situado a poñente do núcleo de
Vilar de Santos.

2. Solo de núcleo rural.
Correspóndese co solo dos asenta-

mentos do termo municipal.
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Distínguense tres tipos de núcleos ru-
rais .

2.1. Solo de núcleos rurais 1, corres-
pondente ó núcleo cabeceira do conce-
llo.

2.2. Correspóndese co resto dos asen-
tamentos rurais do TM, facendo o dis-
tingo, soamentes para os efectos de fixa-
ción de parcela entre:

2.2.1. Os núcleos da Veiga.
2.2.2. Os núcleos da montaña.
3. Solo rústico.
Constituirán solo rústico o resto dos

terreos que non se inclúen nas anteriores
clases de solo ás que se fixo mención,
conforme co disposto nos artigos 77 a
79 da LSG.

Este divídese nas seguintes clases:
• Solo rústico común, xa que logo

apto para o desenvolvemento urbanísti-
co, conforme co disposto no RD 4/2000.

• Solo rústico de especial protección.
2.2. Cualificación.
Solo urbano. Soamente se considera

esta categoría de solo para o solo indus-
trial exclusivo situado a poñente do nú-
cleo de Vilar de Santos. Divídese en solo
urbano consolidado industrial (SI) e
solo urbano non consolidado industrial
(SIAC).

1. Solo de núcleos rurais 1. Prevese
esta categoría de solo para o solo do nú-
cleo cabeceira do concello, Vilar de San-
tos, que inclúe o de Castelaus por proxi-
midade tanxencial.

Dentro desta clase de solo distingui-
ranse as seguintes ordenanzas:

1) Ordenanza de núcleo histórico ou
orixinario (CHO).

2) Ordenanza de solo de expansión
(E):

3) Ordenanza de solo industrial exclu-
sivo (SI).

4) Ordenanza de equipamentos públi-
cos (EQ).

5) Ordenanza de espacios libres e
zonas verdes (EL).

2. Solo de núcleos rurais 2. Corres-
póndese co resto dos núcleos de poboa-
ción do TM. Distinguirase entre núcleos
da Veiga e núcleos da montaña para os
efectos de fixación de parcela mínima.
En todos eles, sen embargo, distínguese
entre as seguintes ordenanzas:

1) Ordenanza para as áreas consolida-
das do núcleo (C).

2) Ordenanza para as áreas non con-
solidadas de núcleo (NC).

3) Ordenanza de equipamentos (EQ).
4) Ordenanza de espacios libres (EL).
3. Solo rústico.
De acordo co establecido na Sección

4ª do Capítulo II do título II da LSG.
(artigos 77 a 79) así como no Real de-
creto lei 4/2000, no solo rústico distin-
guiranse as seguintes categorías:

a) Solo rústico apto para o desenvol-
vemento urbanístico.

a1) De uso industrial (RC1).
a2) De uso residencial (RC-2).
b) Solo rústico suxeito a proteccións

especiais. Este serao en función das se-
guintes razóns:

b1) En función das potencialidades
productivas.

b1.1) Rústico de proteccións agrarias
(SRA).

b1.2) Rústico de proteccións de bos-
ques (SRB).

b1.3) Rústico de proteccións de mato
(SRM).

b2) En función dos valores ecolóxi-
cos, medioambientais e paisaxísticos:

. Rústico de protección do espacio na-
tural da Veiga.

. Rústico de protección de ríos e rega-
tos (SRR).

b3) En función de valores histórico ar-
tísticos, arqueolóxicos, etnográficos e
culturais:

. Rústico de protección do patrimonio
histórico (RPH).

. Rústico de recuperación etnográfica
de Saa (SRRS).

Título III: Ordenanzas xerais.
3.1. Condicións ás que se terá que

axusta-la edificación nas diversas clases
de solo.

As condicións ás que se terá que axus-
tar a edificación serán as específicas de
cada zona, contidas na respectiva orde -
nanza ou norma, completadas polas or-
denanzas xerais, de volume, de uso, ti-
polóxicas, hixiénicas e de xestión.

3.2. Definicións.
Para os efectos do presente PXO. can-

tas veces se empreguen os termos que de
seguido se indican, terán o significado
que nidiamente se expresa nos apartados
seguintes:

Soar: Toda parcela axeitada para a
edificación que reúna os seguintes re-
quisitos:

a) Ter sinaladas as aliñacións e rasan-
tes.

b) Dispoñer de acceso rodado directo
pola vía á que dea fronte.

c) Ter pavimentada a calzada desa vía
e dispoñer de encintado de beirarrúas
sempre que o vial en cuestión estea pre-
visto con ancho ( 8 m.

d) Dispoñer de abastecemento de
auga, contar con conexión á rede muni-
cipal de evacuación das augas residuais
e dispor de subministración de enerxía
eléctrica.

Aliñación ou arruamento:
Liña límite da parcela que separa esta

dos espacios libres públicos (rúas, cami-
ños, prazas, curros, etc.).

Aliñación actual:

Son os lindeiros das parcelas cos es-
pacios libres públicos existentes.

Aliñación oficial:
Son as sinaladas no planeamento, que

adquiren o carácter de oficiais á aproba-
ción definitiva do presente PXO ou dos
documentos que o desenvolven. Poden
definirse nos planos de ordenación, nos
textos da normativa ou en ámbolos dous
casos á vez, prevalecendo sempre, en
caso de contradicción, a norma escrita
sobre a gráfica.

Liña de edificación:
É aquela liña que a futura edificación

non pode sobrepasar, agás cos beirados
cando estes se permitan. Pode ser inte-
rior ou exterior.

- Exterior: Cando se refire á fachada
da edificación que dea fronte a espacios
libres públicos ou ós libres privados que
limiten con estes e sexan froito dun re-
cuado mínimo obrigado.

- Interior: Cando se refire á fachada
oposta á anterior.

Parcela edificable:
É a que reúne os requisitos para que

nela se poida edificar. Tamén se enten-
derá con este termo a parte do soar com-
prendida antre a liña de edificación ex-
terior e a liña de edificación interior.

Recuado (“retranqueo”):
É o ancho da faixa de terreo compren-

dida antre a aliñación oficial e a liña de
edificación, cando estas non coincidan.
Teñen tamén esta mesma consideración
as separacións da edificación verbo dos
demais lindes da parcela edificables.

Rasante:
É o perfil lonxitudinal dunha vía e,

fóra dos núcleos de poboación, tamén
pode se-lo perfil do terreo en contacto
coa edificación.

Rasantes oficiais:
Son as definidas no presente PXO, a

partires dos puntos altimétricos nelas es-
tablecidos ou as fixadas nos documentos
que as desenvolvan. No caso das vías
existentes, coa edificación xa consolida-
da e de non mediar modificación, as ra-
santes serán as actualmente establecidas
nelas.

Altura da edificación:
É a dimensión vertical dun edificio,

entendida como a distancia existente
antre a rasante da rúa á que dea fronte a
edificación e a cara inferior do último
forxado desta, medida no punto medio
da fachada e expresada en metros. Nas
circunstancias nas que se permita, esa
medición poderá efectuarse dende a ra-
sante do terreo sempre que esta non
coincida coa da rúa, todo isto co gallo de
evitar grandes movementos de terra.

Altura máxima da edificación:
A altura máxima sobre rasante (AMR)

virá expresada en metros. Cando os edi-
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ficios vaian ser construídos en pendente
establecerase a altura máxima no punto
máis desfavorable, ou altura máxima
permitida (AMP), que será a que non se
poderá superar en ningún dos puntos e
arestas da edificación, tanto na fachada
exterior coma na(s) situada(s) no inte-
rior da parcela.

Altura de pisos:
Distancia antre as caras inferiores de

dous forxados consecutivos.
Altura libre de pisos:
Distancia existente dende a superficie

do pavimento acabado ata a superficie
inferior do teito da planta corresponden-
te.

Altura de cuberta:
É a distancia vertical existente antre a

cara superior do último forxado e a liña
de cumieira ou punto do cumio da edifi-
cación.

Superficie ocupada:
É a comprendida dentro dos límites

definidos pola proxección vertical sobre
un plano horizontal das liñas externas de
toda construcción.

Superficie edificada en planta:
É a comprendida antre os límites exte-

riores da construcción de cada planta.
Superficie total edificada:
É a resultante da suma das superficie

edificadas de tódalas plantas.
Quinteira (“manzana”):
Entenderase por quinteiro “manzana”

a porción de solo que contén unha agru-
pación de varias parcelas xuntas, unhas
coas outra s , cando o dito conxunto
quede completamente delimitado por
espacios de dominio público (vías, pra-
zas, espacios libres, etc.).

Pátio:
É todo espacio libre rodeado teórica

ou realmente de edificación.
Pátio de quinteiro:
É todo espacio definido no interior da

quinteiro pola liña de edificación inte-
rior en planta de piso.

Patio de parcela:
É o espacio libre situado dentro da

parcela edificable.
Patio habitable:
É aquela que se dedica a unha perma-

nencia continuada das persoas. Non
comprende, polo tanto, os vestíbulos,
corredores, aseos, despensas, roupeiros,
trasteiros, depósitos, aparcamentos ou
calquera outra peza de paso ou almacén.

Plantas da edificación:
- Planta de soto.
Terá esta consideración a totalidade

ou parte da planta da que o teito se atope
en tódolos seus puntos por baixo da cota
de 0,5 metros sobre da rasante.

- Planta de semisoto.
Será aquela que teña parte da súa altu-

ra por baixo da rasante do terreo en con-

tacto coa edificación e que non sobrepa-
se, en ningún punto a diferencia antre a
altura máxima sobre rasante (AMR) e a
altura máxima no punto máis desfavora-
ble (AMP) permitida para cada ordenan-
za.

Se na ordenanza aplicable non se de-
termina ese parámetro, o máximo per-
mitido será de 1 metro.

- Planta baixa.
É a planta habitable inferior do edifi-

cio. O seu solo atoparase á mesma cota,
por enriba ou,como máximo, a 0,60 me-
tros por baixo da rasante da beirarrúa ou
terreo en contacto coa edificación.

- Planta de piso.
É a que se sitúa antre dous forxados

consecutivos, por enriba do que serve de
teito á planta baixa e por baixo do últi-
mo forxado da edificación.

- Planta baixo cuberta.
É a parte da edificación existente antre

o forxado que serve de teito á última
planta de piso e a superficie de cuberta.
Para o cómputo da edificabilidade terase
en conta, soamente, a superficie na que
se poida proxectar unha altura igoal ou
superior a 1,5 metros, sempre que na
construcción os faldóns se eleven con
petos.

Portal:
É o local que se sitúa antre a porta de

entrada do edificio e as escaleiras.
Edificio exento:
É aquel que está illado e separado to-

talmente doutras construccións por es-
pacios libres de edificación.

Usos permitidos:
Son aqueles que se consideran acaídos

en cada unha das zonas de ordenanza,
que se sinalan nas presentes ordenanzas.

Usos prohibidos:
Son os que non se consinten, por non

seren acaídos, en cada unha das zona de
ordenanza, que se sinalan nas presentes
ordenanzas.

Edificio exclusivo:
É o que cumpre coa condición de que

en tódolos seus locais se realicen activi -
dades comprendidas no mesmo uso.

Edificabilidade:
É a medida da edificación permitida

nunha determinada área do solo. Pódese
establecer de xeito absoluto ou bruto
(totalide dos m2 ou dos m3 edificados
ou edificables) ou de xeito relativo (m2
ou m3 por cada metro cadrado de super-
ficie da zona ou área de que se trate).

Nas parcelas ou soares, a edificabili-
dade pode vir fixada explicitamente dal-
gunha das maneiras citadas ou implici-
tamente, debéndose obte-la edificabili-
dade neste caso, a partir do cómputo de
condicións de volume que afectan á dita
parcela ou soar.

Preexistencias:

Baixo deste común denominador
agrúpanse todos aqueles elementos ou
grupos de elementos do medio físico,
tanto naturais como artificios do home,
tanto orgánicos como inorgánicos, que
son determinantes para a configuración
formal, funcional e estructural do terri-
torio. Veñen ser, no seu conxunto, o que
se deu en chamar paisaxe históri c a ,
constituíndo o legado histórico-cultural
máis vivo e concreto do que se dispón
sobre do pasado e pedra angular do por-
vir.

Peches ou cercados de parcela.
Elementos constructivos que serven

para delimitar e pecha-las propiedades.
Modelos permitidos en uso residen-

cial:
a) Plurifamiliar entre medianeiras.
Edificio destinado ó uso residencial

para varios núcleos familiares, construí-
do de xeito que un ou dous dos seus pa-
ramentos son colindantes con outra edi-
ficación.

b) Plurifamiliar illado.
Edificio de adicado ó uso residencial

para varios núcleos familiares, construí-
do estructuralmente de xeito indepen-
dente e sen elementos colindantes con
ningunha outra edificación.

c) Unifamiliar illado.
Edificio dedicado ó uso residencial

para un só núcleo familiar, construído
estructural e funcionalmente de xeito in-
dependente e sen elementos colindantes
con ningún outro edificio.

d) Unifamiliar asinado.
Edificio dedicado ó uso residencial

para un só núcleo familiar, construído
xunto a outro(s) de semellantes caracte-
rísticas co(s) que pode ter elementos co-
múns ou colindantes.

Á hora de solicita-la licencia de cons-
trucción, o proxecto que ampare esa so-
licitude debe facer expresa mención do
modelo de uso residencial que vai te-lo
edificio que se quere construír.

3.3. Normas da edificación.
3.3.1. Condicións xerais de volume e

hixiénicas.
1º) Alcance e contido da sessión.
Estas condicións establecen os pará-

metros ós que se deben suxeita-las di-
mensións de calquera edificación así
como a maneira de medir e aplicar estas
limitacións e as condicións de salubrida-
de e hixiénicas. Estas condicións xerais
estarán supeditadas sempre ás particula-
ridades que en cada caso concreto dis-
poñan as ordenanzas e normas específi-
cas.

2º) Medición de alturas.
Agás indicación distinta en calquera

das ordenanzas ou normas específicas,
as alturas máximas (AMR) en relación
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co número de plantas, fíxanse do se-
guinte xeito:

PB ... 4 metros.
PB + planta de piso ... 7 metros.
Para os efectos do uso residencial, a

altura mínima das plantas será a deter-
minada na lexislación vixente en cada
momento. Agora mesmo é, a que se de-

termina no anexo ó Decreto 311/1992,
do 12 de novembro.

No caso de rehabilitación de edificios
incluídos no catálogo de elementos do
patrimonio cultural, permitirase o man-
tenemento das alturas existentes aínda
que superen as máximas aquí estableci-
das.

Para os casos nos que se constrúa
sobre terreos en pendente, a lonxitude
das fachadas ou o fondo da edificación
terase que dividir nas partes necesarias,
escalonando convenientemente a altura,
de xeito que en ningún punto se supere a
altura máxima permitida (AMP), todo
isto de acordo cos seguintes gráficos:
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3º) Construcción por enriba da altura
máxima sobre rasante.

Se non se prohíbe expresamente nas
ordenanzas ou normas específicas, per-
mítese a utilización como peza habitable
do espacio baixo cuberta sempre que
non conforme vivenda independente e
se axuste ó suposto de airear e ventea-lo
espacio resultante por medio de venta-
nais practicables cenitais, isto é, sobre a
propia cuberta, de xeito semellante ós
do gráfico seguinte:

Non se prexulga a altura e posición
dos ocos practicables nos faldóns da cu-
berta, pero deberán seguir un ritmo pa-
rello e/ou concorde co dos ocos dos pa-
ramentos verticais existentes na fachada
correspondente ó faldón da cuberta.

4º) Cubertas.
As edificacións deberán cubrirse for-

zosamente con tellado a dúas, tres ou
catro augas, que se xuntarán, forzosa-
mente, no cumio ou na liña cumieira
prohibíndose expresamente a creba de
pendentes nos faldóns ou as superficies
planas en toda ou parte da cuberta. Ex-
ceptúanse as pequenas construccións,
con vans inferiores a 6 m onde se per-
mitirá a cuberta a unha soa auga.

A altura máxima da cuberta, agás que
se determine outra nas ordenanzas e
normas específicas, fíxase en 3,5 m.

A cuberta deberá inscribirse dentro
dunha pendente máxima de 30º.

Por enriba da cuberta permitirase so-
mente a construcción de chemineas, lu-
cernarios e elementos decorativos ou de
remate, prohibíndose corpos saíntes tipo
“galápagos” mansardas, bufardas, etc.

5º) Sotos e semisotos.
Os sotos non serán habitables, podén-

dose utilizar como almacéns, aparca-
mentos ou cuartos de instalacións ó ser-
vicio dos moradores das plantas supe-

riores. A planta de soto non computará a
efectos de edificabilidade se se dedica
ós usos referenciados. Poderanse desen-
volver neles usos comerciais, pero nese
caso si computarán edificabilidade e al-
tura non será inferior a 2,70 metros.

Os semisotos poderán ser destinados
ós usos que se establezan, prohibíndose
o uso de vivenda neles. A altura libre
non será inferior, igualmente, a 2,30 me-
tros nin superior a 4 metros. A planta de
semisoto computará para os efectos de

e d i fi c ab i l i-
dade, unica-
mente na-
quela super-
ficie que se
atope por
enriba de 1
metro sobre
da ra s a n t e,
sendo de
aplicación o
d i s p o s t o
para os usos
c o m e rc i a i s
no parágra-
fo anteri o r
(que reg u l a
os sotos).

6º) Expe-
cificade dos
sotos dedi-
cados a

aparcamento.
Cando o estándar de prazas de aparca-

mento (ver apartado 27 deste mesmo ar-
tigo), non se poida desenvolver no espa-
cio da planta ocupada pola edificación,
poderase amplia-lo soto. Se a amplia-
ción se fai baixo o espacio libre privado,
non se fixan máis límites que os lindes
do propio predio.

7º) Planta baixa.
A altura libre desta planta non será su-

perior a 4 metros nin inferior a 2,70 m
(agás nos edificios que figuren no Catá-
logo de Protección).

Poderá destinarse ós usos que se esta-
blezan na normativa específica. O uso
de vivenda estará condicionado a que o
solo desta planta, na parte que se dedi-
que a este uso, estea situado, como mí-
nimo, por enriba dos 0,50 metros da ra-
sante da rúa á que dea fronte.

8º) Saíntes e voos.
Non se permitirá sobresaír da liña de

edificación exterior máis que, de se-lo
caso, cos voos que se fixen no presente
documento.

9º) Corpos voados abertos e pechados.
a) Os voos abertos (balcóns) permí-

tense sen máis cortapisas que as tipoló-
xicas, nas dimensións de voo que se es-
pecifican no apartado 9º c).

b) Os voos pechados terán que ser for-
zosamente tipo galería ou miradoiro; e,
para tal fin, deberán ter unha superficie
acristalada igual ou maior ó 70% da su-
perficie da fachada así voada. Estes voos
non se permitirán sobre espacios priva-
dos, agás que o autoricen as ordenanzas
ou normas específicas.

c) Agás autorización expresa en orde-
nanzas e normas específicas, tampouco
se han permitir voos nas rúas con ancho
inferior a 5 m. Nas que superen esta an-
chura permitiranse voos que non supe-
ren o 10 % do ancho da rúa ata un má-
ximo de 0,8 m.

d) A altura mínima dos corpos voados
sobre da rasante da beirarrúa será de 3,5
m. proibíndose que sobresaian do plano
de proxección da dita beirarrúa, invadin-
do a rúa.

e) Nos corpos voados pechados non se
permitirá sobresaír outra volta sobre o
voo con balcóns

f) Amais dos voos sinalados, só se au-
torizarán saíntes se se trata de cornixas e
beirados, sempre que non excedan dos
0,60 metros.

10º) Entrantes.
Permítense a formación dos seguintes

tipos de entrantes:
a) En planta baixa:
- Pórticos e soportais paralelos á liña

de fachada. Neste caso non se permitirá
voar con corpos pechados na fachada da
edificación. Os soportais terán que ter
unha anchura mínima de 3 metros.

- Pasadizos perpendiculares á fachada
principal.

b) En plantas superiores:
Permítense terrazas cubertas.
11º) Patios de parcela.
Os patios de parcela dimensionaranse

en función das alturas máximas permiti-
das na zona de que se trate e das depen-
dencias que abran ocos a elas, cumprin-
do para tal fin o disposto no Decreto
311/1992, do 12 de novembro, da Xunta
de Galicia, sobre habitabilidade de vi-
vendas.

Nos patios de parcela poderase edifi-
car no nivel de planta baixa, cando se
trate de quinteiros totalmente pechados;
e sempre que nesa planta non vaia haber
vivenda. A medida do fondo da prolon-
gación da planta baixa construíble na
parcela non poderá exceder dos 2/3 da
medida do fondo da edificación. A cu-
berta da planta de patio deberá ser tras-
lúcida, alomenos, en 1/2 da súa superfi-
cie, sendo preceptiva a realización nela
dos necesarios ocos de ventilación. O
volume así edificado será contabilizado
para os cálculos de edificabilidade na
súa totalidade, se é o caso.

Os paramentos dos patios ós que poi-
dan abrir ocos os dormitorios e locais de
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traballo e oficinas deberán ser tratados
coma fachadas exteriores.

12º) Patios mancomunados.
1. Os patios de parcela poderán man-

c o mu n a rs e. Pa ra poder considera - l a s
súas dimensións totais a efectos de cla-
sificación e, polo tanto, de apertura de
ocos a este, será necesario que exista
acordo de mancomunidade coa inscri-
ción do dereito de servidume dos res-
pectivos soares no Rexistro da Propieda-
de, funcionando a partir dese momento
como calquera patio de parcela.

2. A mancomunidade de patios só se
poderá cancelar coa autorización do
concello cando non existan xa os edifi-
cios da que os patios requirían o dito
acordo de mancomunidade para cumpri-
las dimensións mínimas.

3. Poderanse erguer muros de separa-
ción ó interior do patio mancomunado
dunha altura máxima de 3 metros a par-
tir da rasante do patio que está situado
máis abaixo.

13º) Acceso a patios.
Tódolos patios deberán ter accesos.
14º) Patios en quinteiros callados.
Naqueles quinteiros onde non se defi-

na no plano o patio de quinteiro, os pa-
tios que resulten, cumprirán en canto á
dimensión, as condicións de patio de
parcela en función da altura das edifica-
cións máis outas que os limitan.

15º) Servidume de paso.
1. Os propietarios de soares ou parce-

las nos que existan servidumes de paso
ou outras calquera, deberán respectalas
cando edifiquen, agás que establezan un
acordo de supresión destas con tódolos
propietarios e usuarios afectados e a so-
metan á información favorable do con-
cello.

2. Se a servidume é de paso cara a ins-
talacións ou edificacións interiores exis-
tentes, deberá dispor dun ancho mínimo
de 3 metros en toda a súa lonxitude,
agás que nos planos do presentes PXO
se teña grafado un ancho maior. No caso
de que actualmente resultase inferior,
virán obrigados a rema-la edificación
1/2 do ancho que falta para chegar ó mí-
nimo, no caso de que a servidume se
atope no lindeiro de dúas parcelas ou
soares de distinta propiedade, e a totali -
dade do ancho se a servidume se atopa
situada dentro da propia parcela ou soar.

3. Se a servidume é de paso e a facha-
da medianeira colindante non ten ocos
de pezas vivideiras ou cociñas, e ade-
mais se atopa dentro da propiedade que
se constrúe, aínda que sexa no lindeiro
desta, poderase edificar sobre a dita ser-
vidume, deixando unha altura libre mí-
nima de 4 metros, e respectando os ocos
de ventilación que puidesen existir na

parcela colindante por medio de pozos
de ventilación.

16º) Chemineas de ventilación.
Deberán aterse á normativa vixente na

materia.
17º) Condicións dos locais.
Toda peza habitable terá luz e ventila-

ción directas por medio de ocos de su-
perficie total non inferior a 1/8 da que
teña a planta do local, permitindo de-
pendencias unidas por medio de embo-
caduras de comunicación, sempre que o
fondo total, contado a partir do oco, non
exceda de 10 metros.

18º) Portais.
No caso de modelos de uso residen-

cial plurifamiliar, así como na ordenan-
za de equipamentos o portal terá un
ancho mínimo de dous metros dende o
oco de entrada ata a escaleira principal
ou o ascensor, se o houbese. O oco de
entrada non terá menos de 1,30 metros
de luz. Nos modelos de uso residencial
unifamiliar non se esixen estes mínimos.

19º) Escaleiras.
As escaleiras poderán ser exteriores

ou interiores.
No caso de modelos de uso residen-

cial plurifamiliar, así como na ordenan-
za de equipamentos, agás as excepcións
que se detallan en cada uso, as escaleiras
con utilización polo público non pode-
rán ter un ancho inferior a 1 metro,
sendo obrigada, nese caso, a súa situa-
ción no interior do corpo edificado.

Permítese a luz e ventilación cenital á
caixa de escaleiras por medio de lucer-
narios.

20º) Cerramentos.
1. Tódolos soares deberán estar pe-

chados de acordo coas condicións que
para cerramentos se sinalan nas orde-
nanzas respectivas. De non existir regu-
lación específica esixirase un cerramen-
to permanente de, como mínimo, 1,8
metros de altura, executado con mate-
riais e espesores acaídos coma para ase-
gura-la súa solidez e conservación en bo
estado.

2. Deberá situarse na aliñación oficial.
Cando se abran novas vías, os propieta-
rios dos soares que dean fronte a estas
terán a obriga de efectualo no prazo que
sinale o concello, contado a partir da fi-
nalización da pavimentación da rúa e
encintado de beirarrúas.

3. Cando se produza a derruba de cal-
quera edificación, sen que se prevexa
unha construcción inmediata, será obri-
gatorio o pechamento do soar situándoo
na aliñación oficial. Efe c t u a rase no
prazo que fixe o concello, contado a par-
tir da data de concesión da licencia de
derruba.

4. Os valados de pechamento das par-
celas non urbanas ou os das urbanas que

acollan edificación exenta, non poderán
excede-la altura de 1,5 metros con mate-
riais opacos. Autorízanse maiores altu-
ras a base de pechamentos vexe t a i s
(seves) ou con enreixados ou verxas me-
tálicas, ata un máximo de 2,5 m. Enten-
derase que a transparencia do enreixado
ou da malla ten que ser ( 75 %.

21º) Proteccións.
Os balcóns, ventás, escaleiras e ter ra-

zas estarán dotadas de varandas ou pro-
teccións acaídas, conforme co disposto
nos preceptos legais que regulan este
tipo de elementos.

22º) Illamentos.
En todo edificio, instalación ou activi-

dade de calquera clase, asegurarase o
illamento térmico, acústico, contra o
lume e contra a humidade, de acordo
coa normativa vixente no intre da cons-
trucción.

23º) Enerxía eléctrica.
Todo edificio deberá estar dotado da

necesaria instalación de enerxía eléctri-
ca, que deberá cumpri-la regulamenta-
ción vixente na materia. No caso de
ex i s t i ren centros de tra n s fo rm a c i ó n
neles, non se poderán establecer por
baixo do 1º soto e deberán reuni-las de-
bidas condicións de insonorización, tér-
micas, de humidade, de vibración e se-
guridade, non podendo ocupa-la vía pú-
blica con ningunha instalación auxiliar.

24º) Calefacción, aire acondicionado,
auga quente, gas, teléfono, antes de co-
municación, etc.

Deberán cumprir coa lexislación vi-
xente e en ningún caso supoñer perigo
ou molestias para os veciños.

25º) Sinalización de predios.
Toda edificación deberá estar conve-

nientemente sinalizada co número que
lle corresponde da vía na que estea si-
t u a d a , p e r fectamente visible dende a
rúa.

26º) Aparcamentos obrigatorios.
1. Agás que a regulamentación especí-

fica desbote a obriga, será preceptivo o
establecemento na edificación de, como
mínimo, o número de prazas de aparca-
mento consignado nas ordenanzas de
uso.

2. Entenderase por praza de aparca-
mento bruta unha superficie de 20 me-
tros cadrados, incluíndo viais de acceso
e servicios.

3. Entenderase por praza de aparca-
mento neta un espacio mínimo de 2,20 x
4,50 metros, con acceso libre suficiente.
Admitirase que as prazas de aparcamen-
to ocupen espacios descubertos dentro
da parcela.

27º) Servidumes urbana.
O concello poderá instalar, suprimir

ou modificar, ó seu cargo, soportes, si-
nais e calquera outro elemento de servi-
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cio da vila en predios, e os propietarios
están obrigados a consentilo.

28º) Supresión de barreiras arquitec-
tónicas e urbanísticas.

A edificación terá que cumprir co dis-
posto sobre este particular na lexislación
vixente. E máis concretamente, no dis-
posto na Lei 8/1997, do 20 de agosto, e
no Regulamento aprobado por Decreto
35/2000, do 29 de febreiro sobre accesi-
bilidade e supresión de barreiras arqui-
tectónicas na Comunidade Autónoma de
Galicia. Outro tanto cabe dicir das ba-
rre i ras arquitectónicas urbanísticas
sobre accesibilidade en espacios públi-
cos, itinerarios, aparcamentos, elemen-
tos de urbanización, sinais de tránsito, e
calquera outro elemento do mobiliario
urbano.

29º) Condicións das instalacións.
Toda caste de instalacións que se rea-

licen para servicio do edificio, faranse
de xeito que se garantan, tanto para o ve-
cindario coma para os viandantes, a su-
presión de molestias, cheiros, fumes, vi-
bracións, ruídos, etc.

30º) Chafláns.
Nos soares ou parcelas en esquina, a

liña de edificación exterior deixará libre
o espacio suplementario definido en
cada esquina polas aliñacións do viario
e a corda que as une nos puntos de tan-
xencia dunha circunferencia de 3,5 m.
de radio, todo isto conforme ó expresa-
do no seguinte gráfico:

Os vóos permitidos na edifi c a c i ó n
terán que observa-las medidas mínimas
autorizadas a todo o ancho das fachadas,
incluída a achaflanada.

32º) Edificacións complementarias.
a) As edificacións de carácter agrope-

cuario, tales coma hórreos, cortes, corte-
llos, alpendres, adegas, garaxes, etc. po-

derán realizarse exentas no interior da
parcela ou arrimadas á edificación prin-
cipal e/ou a lindeiros de parcela, sempre
e cando se autoricen na correspondente
ordenanza ou norma.

b) As ordenanzas e normas de cada
zona, se é o caso, establecerán a máxima
porcentaxe de ocupación da parcela non
ocupada pola edificación principal que
pode acubillar edificacións complemen-
tarias, a superficie máxima construíble,
a altura máxima para respectar e a altu-
ra máxima de cuberta en calquera dos
seus puntos.

c) Toda edificación complementaria
da nova construcción deberá situarse a
unha distancia mínima verbo dos ocos
das pezas vivideiras ós que dea fronte.
Esa distancia medirase en planta dende
o eixo do oco cunha circunferencia de
radio igual a 3 metros. Todo isto, tal e
como vén reflectido no seguinte gráfico:

Nos casos de palleiras ou almacéns
con materiais inflamables esa distancia
será 5 metros.

d) Sobre das cubertas das edificacións
complementarias que se arrimen á edifi-
cación principal aconséllase -sempre
que sexa fa c t i ble- que continúen a
mesma pendente de inclinación desta úl-

tima, tipoloxía totalmente estendida por
toda a zona para este tipo de construc-
cións.

33º) Accesibilidade e barreiras arqui -
tectónicas.

Tódalas obras de urbanización, tanto
en viario como en espacios libres e
zonas verdes, así como nas edificacións
de todo tipo, deberán acaer co disposto
con respecto da accesibilidade e barrei-
ras arquitectónicas na Lei 8/1997, de 20
de agosto, sobre “Accesibilidade e su-
presión de barreiras na Comunidade Au-
tónoma de Galicia”, e o Decre t o
35/2000, do 28 de xaneiro, que aproba o
R egulamento de desenvo l vemento e
execución da mentada Lei 8/1997.

3.3.2. Condicións xerais de uso.
a) Obxecto.
A clasificación de actividades e usos

do solo é a base para establece-las con-
dicións e nivel de esixencias que regula-

rán as diferentes utili -
zacións dos terreos e
e d i ficacións seg u n d o
a actividade que neles
se produza.

b) Definición.
Son as condicións

que regulan as dife-
rentes utilizacións dos
terreos e edificacións
segundo a actividade
que se produza sobre
deles.

c) Disposicións de
aplicación xeral.

1∫ Cando nun terreo
ou edificación veñan
coincidir va rios dos
usos que se sinalan na
clasificación de usos,
por seren compatibles
antre si, cada un dos

mesmos deberá cumpri-las condicións
que lle correspondan pola aplicación
destas normas.

2∫ As normas que se fixan nos aparta-
dos seguintes son de aplicación tanto
para as obras de nova planta como para
as de ampliación, reforma e rehabilita-
ción.
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3∫ A obrigatoriedade do cumprimento
da presente norm at iva enténdese sen
prexuízo de cantas outras dimanen de
organismos da administración que sexan
competentes e lles fosen de aplicación.

4∫ Os usos divídense en permitidos e
prohibidos, baseados no seu acaemento
a cada tipo de solo, para os fins da orde-
nación e a compatibilidade dos propios
usos antre si.

5∫ Consideraranse prohibidos tódolos
usos non comprendidos na cualificación
de permitidos.

d) Clasificación dos usos do solo e da
edificación.

En razón da súa función no presente
PXO distínguense os seguintes usos:

1. De vivenda.
2. Industrial.
3. Comercial.
4. Administrativo e de oficinas.
5. Hoteleiro.
6. Garaxe-aparcamento.
7. Sanitario-asistencial.
8. Educativo.
9. Sociocultural e recreativo.
10. Deportivo.
11. Relixioso.
12. Espectáculos.
13. Agropecuario, forestal e extracti-

vo.
3.3.2.1. Uso de vivenda.
1. Definición.
Defínese como vivenda todo edificio

ou parte de edificio destinado a residen-
cia familiar.

2. Clasificación.
Distínguense dúas categorías:
Categoría 1ª: Vivenda unifamiliar. É a

situada en parcela independente, en edi-
ficio illado ou agrupado a outro con ac-
ceso exclusivo e independente dende a
vía pública.

Categoría 2ª: Vivenda plurifamiliar ou
colectiva. É a situada en edificio que
comprende varias vivendas con acceso
común dende a vía pública.

Terán esta consideración as vivendas
e/ou apartamentos que se constrúan en
calquera edificio independentemente do
carácter illado ou arrimado destes, sem-
pre que estea prevista neles a división
horizontal da propiedade.

3. Condicións.
Todo edificio dedicado a vivenda terá

que reunir, como mínimo, as condicións
fixadas no Decreto 311/1992 denantes
citado, sobre habitabilidade das viven-
das e o disposto sobre accesibilidade e
supresión de barreiras arquitectónicas
na edificación que determina a Lei
8/1997, da Xunta de Galicia, á que xa se
fixo igualmente mención.

3.3.2.2. Uso industrial.
1. Definición.

a) Para os efectos destas ordenanzas,
defínese como uso industrial o corres-
pondente ós establecementos dedicados
ó conxunto de operacións necesarias
para a obtención e transformación de
primeiras materias, así como a súa pre-
p a ración para posteri o res tra n s fo rm a-
cións, mesmo o envasado, transporte e
distribución.

b) Inclúense tamén neste uso os alma-
céns, tanto anexos como independentes,
das instalacións industriais definidas no
punto anteri o r, c o m p rendendo como
tales os espacios destinados á garda,
conservación e distribución de produc-
tos naturais, materias primas ou artigos
manufacturados, con exclusiva submi-
nistración a maioristas, instaladores, fa-
bricantes e distribuidores e, en xeral, os
almacéns sen servicio de venda directa ó
público.

c) Tamén se inclúen os obradoiros de
reparación mecánica e chapistería do
automóbil (non así os do seu mantemen-
to, entretemento e limpeza).

2. Clasificación.
Para os efectos da regulación do uso

industrial, clasificaranse as industrias e
actividades asimiladas atendendo:

a) As molestias, efectos nocivos sobre
a saúde e danos ou alteracións que poi-
dan ocasionar no medio ambiente.

b) Polo contorno no que estean situa-
dos.

No primeiro caso clasíficanse en catro
c at egorías. No segundo establ é c e n s e
seis situacións:

A) Categorías:
1ª Categoría: actividade compatible

coa vivenda no mesmo continente edifi-
catorio.

2ª Categoría: actividade compatible
coa vivenda en zonas residenciais, pero
non no mesmo edificio.

3ª Categoría: actividade admitida en
zonas mixtas onde xa existen implanta-
cións industriais.

4ª Categoría: actividade non admitida
á beira da vivenda, e si en zonas de uso
exclusivo industrial.

Estas categorías establecéronse con-
forme ós seguintes criterios:

• A primeira categoría constituirana
aquelas actividades non molestas para a
vivenda que se caracterizan por forma-
ren obradoiros ou laboratorios de carác-
ter individual ou familiar, utilizando má-
quinas ou trebellos movidos á man ou
por motores de pequena potencia, que
non trasmitan molestias ó exterior e que
non produzan ruídos nin emanacións ou
perigos especiais. Compréndense tamén
nesta categoría os almacéns con superfi-
cie máxima de 150 m2.

• Non se admite a súa instalación en
situación “A”, sempre que se trate de

edificios de vivenda colectiva en edifi-
cios de máis de dúas plantas.

• A segunda categoría constitúena as
actividades compatibles coa vivenda e
que comprenden os obradoiros ou pe-
quenas industrias que polas súas carac-
terísticas non molesten por desprendi-
mento de gases, poo, obras ou dean
lugar a ruídos e vibracións que poidan
ser causa de molestias para a veciñanza
(comprende tamén os almacéns ata 200
m2).

• As actividades correspondentes á
terceira categoría comprenden aquelas
que con ou sen adopción de medidas co-
rrectoras, son toleradas en zonas mixtas
onde xa existen implantacións de uso in-
dustrial. Estarán comprendidas as pe-
quenas industrias que produzan algun-
has molestias tolerables, pero que se
poden permitir segundo a súa situación
verbo da vivenda, sempre que polas súas
características non produzan desprende-
mentos de gases, poo, cheiros noxentos,
ruídos excesivos, vibracións ou acumu-
lación de trafega. Comprenden tamén os
almacéns coas mesmas limitacións cás
fixadas para a industria. Inclúense nesta
categoría os obradoiros de chapistería e
pintura de automóbiles e tamén os de re-
paración de vehículos de máis de 150
m2.

• As actividades de cuarta categoría
son as incómodas, non admitidas á beira
dos edificios de vivenda pero si á beira
doutros usos e industrias ou en lugares
apartados onde se autorice ou non se
prohiba o uso industrial. Comprende a
industria lixeira, e a mediana que nor-
malmente re q u i ren localización en
zonas alonxadas -especializadas ou non-
pero que en circunstancias especiais e
dentro duns límites de superficie, poten-
cia, etc., poden admitirse próximas a
zonas residenciais.

Para a cualificación das actividades en
molestas, insalubres, nocivas ou perigo-
s a s , at e ranse ó disposto no Decre t o
2414/1961 do 30 de novembro, con res-
pecto, en todo caso, ás presentes nor-
mas. Ateranse, así mesmo, ó que se si-
nala na Lei 38/1972, do 22 de decem-
bro, de “protección do medio ambiente
atmosférico” e ó Decreto 833/1975 de
desenvolvemento da Lei 38/1972, sobre
protección do medio ambente atmosféri-
co e demais lexislación europea, estatal
e autonómica aplicable, e, en especial, o
disposto disposto na Lei 1/1995 da
Xunta de Galicia, do 2 de xaneiro, sobre
protección ambiental de Galicia e o De-
creto n.º 442 do 13/9/1990, tamén da
Xunta de Galicia, sobre avaliación do
impacto ambiental.

• As instalacións auxiliares das indus-
trias aquí consideradas, tales como de-
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pósitos de combustibles, depuradoras,
etc., ó servicio da propia actividade in-
dustrial, virán reguladas pola súa regula-
mentación específica,tanto estatal como
autonómica. 

B) Situacións.
Situación “A”.
a) En planta de piso de edificio de vi-

vendas.
b) En planta baixa con acceso a través

de espacios comúns.
Situación “B”.
a) En planta baixa de edificio de vi-

venda con acceso directo e independen-
te dende a vía pública.

b) Anexo á vivenda unifamiliar.
Situación “C”.
En naves ou edificios independentes

en patios de quinteiro ou en parcelas in-
teriores.

Situación “D”.
En edificios industriais antre media-

neiras de edificios residenciais e con fa-
chada á rúa.

Situación “E”.
Lindante a edificios residenciais pero

situada en edificios totalmente indepen-
dentes sen contacto coas edificacións re-
sidenciais.

Situación “F”.
En edificios situados en áreas alonxa-

das dos núcleos residenciais (máis de
300 metros de calquera núcleo de pobo-
ación). 

3. Condicións.
• Os usos industriais, agás os corres-

pondentes ás situacións 1º A, 1º B e 2º
B, deberán posíir acceso independente
de calquera outro residencial excepto no
caso da vivenda do vixilante.

• O edificio deberá dispoñer dunha
zona da carga e descarga de mercadorí-
as no interior da súa parcela e con acce-
so suficiente dende a vía pública, que

permita a entrada e saída dos vehículos
sen manobrar.

• Ap a rcamento. Por cada 100 m2
construídos para este uso disporase no
interior da parcela dun mínimo de 1
praza de aparcamento.

• Os límites máximos para cada cate-
goría e en cada unha das posibles situa-
cións consígnanse no cadro anterior que
reflicte os límites de superficie, poten-
cia, densidade de potencia e nivel de ruí-
dos.

• Para a posta en marcha de calquera
uso industrial precisarase dunha certifi-
cación do técnico responsable da obra
e/ou instalación acreditativa de que se
realizou completamente axustada ó pro-
xecto autorizado.

• As industrias que estivesen legal-
mente instaladas no intre de entrar en
vigor o PXO e que se contradigan co nel
establecido, poderán aumenta-la super-
ficie dedicada, destinada á industria no
mesmo soar que ocupan, ata un 50 % da
que tiñan anteri o rm e n t e, s e m p re que
c u m p ran as condicións aquí fi x a d a s ,
anque xa se tivesen superadas os límites
de superficie establecidos.

• A medición de decibelios efectuara-
se na parte exterior da medianeira da in-
dustria ou no domicilio do veciño máis
afectado polas molestias daquela. As li-
mitacións ou normas que aquí se fixan
para a industria, non rexen para as insta-

lacións de acondicionamento domésti-
co, as cales poderán dispoñer dos ele-
mentos e potencia que precisen, deben-
do quedar instaladas coas convenientes
precaucións técnicas co gallo de evitar
molestias ó ve c i n d a rio. Entendera n s e
comprendidas neste grupo: as instala-
cións de ascensores, montacargas, cale-
faccións e os seus accesorios de xerado-
res, instalacións de acondicionamento e
aire e outros semellantes.

• Os locais industriais terán por cada
posto de traballo unha superficie míni-
ma de 5 m2 e/ou un volume mínimo de
30 m3.

• A iluminación e ventilación dos lo-
cais industriais poderá ser natural ou ar -
tificial. Se fose natural os ocos terán
unha superficie non inferior a 1/8 da su-
perficie en planta do local; se fose artifi-
cial, será obrigada e preceptiva a presen-
tación do correspondente proxecto téc-
nico das instalacións de iluminación e
acondicionamento de aire, que deberán
ser aprobados polo concello. Se as insta-
lacións non se axustasen ó proxecto ou o
seu funcionamento non fose correcto, o
concello poderá acorda-lo peche total ou
parcial do local.

• Dotaranse de aseos independentes
para homes e mulleres en cantidade non
inferior a 1 retrete, 1 urinario, 1 lavabo e
1 ducha por cada 20 traballadores ou
fracción.

• Os materiais empregados na cons-
trucción dos locais terán que ser incom-
bustibles e a estructura do edificio resis-
tente ó lume. As características dos ditos
materiais serán tódalas que eviten a emi-
sión ó exterior do edificio de ruídos a in-
tensidades superi o res ás establ e c i d a s
nas ordenanzas.

• A montaxe de motores, máquinas e
instalacións en xeral, terá que facerse
baixo a dirección facultativa de técnico

c o m p e -
t e n t e, a
teor da le-
ga l i d a d e
v i xe n t e ,
e s t a b l e -
cendo as
n e c e s a -
rias con-
dicións de
s eg u ri d a-
de do per-
soal e
c u m p ri n-
do os re-
q u i s i t o s
acústica e
t e c n i c a -
m e n t e
p re c i s o s
p a ra ev i-

tar molestias.
• As augas residuais serán sometidas a

depuración antes de vertelos, sempre
que o concello o considere necesario.

• A evacuación de gases, fumes, vapo-
res, poo, etc. realizarase nas condicións
esixidas pola normativa vixente.

• Os locais estarán dotados de saídas
de emerxencia e accesos especiais para
salvamento, así como dos aparellos e
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CADRO DE COMPATIBILIDADES

SITUACIÓNS RELATIVASCATEGORÍAS
A B C D E F
75 100 Sup. Máx. (m2)
5 10 Pot. Máx (Kw)

0,067 0,10 Dens. de potencia (Kw/m2)
1ª

25 25 Ruído (decibelios)
100 200 S.M.
25 60 P.M.

0,25 0,3 D.P.M.
2ª

125 40 R.
120 200 500 S.M.
30 60 120 P.M.

0,25 0,30 0,24 D.P.M.
3ª

25 40 50 R.
1.200 5.000 S.M.
900 S/F P.M.
0,75 S/F D.P.M.

4ª

60 75 R.



instalacións para prevención e extinción
de incendios.

• As instalacións industriais cumpri-
rán co disposto na lexislación medioam-
biental, tanto coas directrices europeas
como coa lexislación do estado e auto-
nómica vixentes, especialmente co RA-
MINP e corpos normativos que o desen-
volven e o adaptan á nosa realidade.

3.3.2.3. Uso comercial.
1. Definición.
Corresponden a este uso os establece-

mentos dedicados á compravenda polo
miúdo e/ou permuta de mercadorías ou
productos de calquera tipo.

2. Clasificación.
Para os efectos destas ordenanzas es-

tablécense dúas categorías:
Categoría 1ª: Locais comerciais situa-

dos en semisoto e planta baixa, compa-
tibles co uso de vivenda e outros usos.

Categoría 2ª: Edificios dedicados ex-
clusivamente a actividades comerciais
ou con máis do 60 % da súa superficie a
este uso e o resto a outros usos.

3. Condicións.
Ademais de cumpri-las disposicións

legais que corresponden ás condicións
de uso, volume e ordenanzas da zona,
observaranse as seguintes condicións:

1. No caso de que o mesmo edificio
acolla usos residenciais, deberá dispo-
ñer de escaleiras independentes de acce-
so á(s) vivenda(s).

2. Os locais comerciais terán unha su-
perficie mínima de 6 m2 por cada posto
de traballo e un volume mínimo de 30
m3.

3. Os locais comerciais disporán de: 1
retrete e 1 lavabo por cada 200 m2 de
superficie ou fracción. A partir dos 200
m2 instalaranse servicios independentes
para ámbolos dous sexos. Poden quedar
dispensados destes requisitos os locais
menores de 50 m2 sempre que a viven-
da anexa permita o uso dos ditos servi-
cios.

4. Esixiránse as instalacións precisas
en evitación de molestias tales como:
ch e i ro s , f u m e s , v i b ra c i ó n s , e t c. , a s í
como para a prevención e extinción de
incendios.

5. A zona destinada ó público terá
unha superficie mínima de 6 m2 e non
poderá servir de paso nin ter comunica-
ción con ningunha vivenda.

6. Os comercios que se establezan nun
nivel inferior ó da planta baixa non po-
derán ser independentes do local inme-
diatamente superior, estando unidos a
este por escaleira que non pode ter
menos de 1 metro de ancho.

7. A altura libre mínima dos locais co-
merciais será:

• Planta de semisoto: 2,70 m libres.
• Planta baixa: 3 metros libres.

8. As escaleiras de servicio público
nos locais comerciais terán un ancho
mínimo de 1 metro, a excepción dos de
2ª categoría, que terán que dispor de un
ancho ( 1,30 m).

9. A luz dos locais comerciais poderá
ser natural ou artificial. Se só ten luz e
ventilación natural, os ocos de luz e ven-
tilación deberán ter unha superficie total
non inferior a 1/7 da que teña a planta do
local. Exceptúanse os locais exclusiva-
mente destinados a almacéns, trasteiros
e corredores.

Esixirase a presentación de proxectos
detallados das instalacións de ilumina-
ción e acondicionamento de aire, que
deberán ser aprobados polo Concello, fi-
cando sometidas a revisión denantes da
apertura do local e en calquera momen-
to. No suposto de que non fosen satis-
factorias ou non funcionasen axeitada-
mente, en tanto non se adopten as medi-
das oportunas, o concello poderá pechar
total ou parcialmente o local.

Disporán das saídas de urxencia, acce-
sos especiais para a extinción do lume,
aparellos, instalacións e útiles que, en
cada caso, estime necesario o Concello.

10. As estructuras da edificación serán
resistentes ao lume e os materiais debe-
rán ser incombustibles

11. Esixiranse as necesarias instala-
cións para garantir ó vecindario e vian-
dantes a supresión de molestias, cheiros,
fumes, ruídos, vibracións, etc.

12. Disporase de tres prazas de apar-
camento por cada 100 m2 construídos
ou fracción dedicados ou uso comercial,
a partir:

a) Dos 300 m2 en 2ª categoría.
b) Dos 500 m2 en 1ª categoría.
13. A dimensión dos locais comerciais

que se poderá autorizar non poderá su-
pera-los 1.200 m2 e terá que cumprir co
que para as actividades comerciais dis-
pón a lexislación autonómica en vigor.

3.3.2.4. Uso administrativo e de ofici-
nas.

1. Definición.
Corresponde ós establecementos de-

dicados a usos administrativos ou buro-
cráticos, de carácter público ou privado,
financeiros e de servicios en xeral, in-
cluídos os despachos dos profesionais.

2. Clasificación.
Considéranse as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Oficinas e despachos

profesionais anexas á vivenda do titular.
Categoría 2ª: Oficinas e despachos en

plantas baixas, altas ou áticos de edifi-
cios con máis do 60 % da superficie
total do edificio dedicado a este uso.

3. Condicións.
Ademais das condicións de uso, volu-

me e ordenanzas da zona, cumprirán as
seguintes condicións:

1∫ Disporán de servicios hixiénicos
coas proporcións mínimas seguintes: ata
100 m2 de superficie, 1 retrete e 1 lava-
bo; a partir de 100 m2 instalaranse ser-
vicios independentes para ámbolos dous
sexos.

2∫ Os locais administrat ivos terán
unha superficie mínima de 6 m2 por
cada posto de traballo e un volume mí-
nimo de 25 m3.

3∫ A iluminación e ventilación dos lo-
cais administrativos poderá ser natural
ou artificial. Se fose natural os ocos
terán unha superficie non inferior a 1/8
da superficie en planta do local. Se fose
artificial será obrigada e preceptiva a
presentación do correspondente proxec-
to técnico das instalacións de ilumina-
ción e acondicionamento de aire, que
deberán ser aprobadas polo concello. Se
as instalacións non se axustasen ó pro-
xecto ou o seu funcionamento non fose
correcto, o concello poderá acorda-lo
peche total ou parcial do local.

4º) Amais das condicións anteriores
rexerán aquí as fixadas para o uso co-
mercial que sexan de aplicación, agás a
dotación de ap a rcamentos que aquí
serán de 1 por cada 100 m2 dedicados a
este uso en 1ª categoría e 1 por cada 50
m2 en edificio exclusivo.

3.3.2.5. Uso hoteleiro.
1. Definición.
Corresponde a aqueles edificios de

servicio ó público que se destinen ó alo-
xamento temporal das persoas. Entende-
ranse como incluídos neste uso as resi-
dencias e actividades complementarias
destas.

2. Clasificación.
Considéranse as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Establecementos hote-

leiros de calquera categoría de ata 20
camas e menos de 500 m2 de superficie.

Categoría 2ª: Establecementos hote-
leiros de calquera categoría de máis de
20 camas e de máis de 500 m2 de super-
ficie.

Categoría 3ª: Establecementos dedica-
dos a turismo rural en calquera das súas
variantes. Para a materialización desta
categoría será obrigado que, con carác-
ter previo, se teña levado a cabo no(s)
edificio(s) que acubillen este uso a reha-
bilitación ou restauración pertinentes.
Non se permitirá esta categoría en edifi-
cios de nova construcción.

3. Condicións.
a) Ademais das condicións de uso, vo-

lume e ordenanzas da zona, cumprirán a
totalidade da normativa vixente na ma-
teria, así como coas condicións hixiéni-
co-sanitarias de aplicación para o uso de
vivenda.
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b) Deberán dispoñer, como mínimo,
de 1 praza de aparcamento por cada 2
habitacións.

3.3.2.6. Condicións de garaxe-aparca-
mento e servicios do automóbil.

1. Definición.
Chamamos ga ra xe - ap a rcamento a

todo lugar destinado á estancia de vehí-
culos de calquera caste, tanto para a súa
custodia, coma para o seu mantemento,
entretemento ou limpeza.

2. Clasificación.
Para os efectos de aplicación destas

normas, divídense nas seguintes catego-
rías:

Categoría 1ª: Garaxe-aparcamento en
planta baixa, semisotos, sotos e segun-
dos sotos.

Categoría 2ª: Garaxe-aparcamento en
parcela interior, patios de quinteiro e es-
pacios libres privados.

Categoría 3ª: Garaxe-aparcamento en
edificio exclusivo.

Categoría 4ª: Estacións de servicio.
Categoría 5ª: Locais de mantemento,

entretemento e limpeza de automóbiles
e/ou maquinaria agrícola.

3. Condicións.
1. A instalación e uso de garaxes-apar-

camentos e locais para o servicio de au-
tomóbiles, deberá axustarse ás prescri-
cións das presentes normas e das orde-
nanzas de zona e demais disposicións
vixentes.

2. O concello poderá denega-la súa
instalación naqueles predios que estean
situados en vías que, polo seu tránsito
ou características urbanísticas singula-
res ou por razóns de seguridade así o
aconsellen, agás que se adoiten as medi-
das correctoras oportunas, mediante as
condicións que cada caso requira. O
feito de denega-la instalación de garaxe-
aparcamento, se fose obrigatoria, non
relevará ós propietarios de suplir estas
instalacións en lugar e forma axeitadas,
se así llelo demanda o concello.

3. Queda prohibido realizar aparca-
m e n t o s - ga ra xes individualizados en
todo o frente da planta baixa con acceso
directo de cada un á calzada, a través da
beirarrúa, inutilizando esta con pasaxes
contínuos. Nun mesmo edificio non se
poderán instalar accesos contiguos, agás
que entre dous consecutivos se prevexa,
alomenos, unha praza de aparcamento
lonxitudinal na rúa.

4. Accesos:
a. Os garaxes-aparcamentos, os seus

establecementos anexos e os locais do
servicio do automóbil, disporán dun es-
pacio de acceso de entre 3 e 5 metros de
ancho e 5 metros de fondo, como míni-
mo, con piso horizontal, ou pendente in-
ferior ó 3 %, espacio no que queda proi-

bida calquera outra actividade distinta ó
do uso que agora se regula.

b. Os garaxes-aparcamentos das cate-
gorías 1ª, 2ª e 3ª deberán cumprir, ade-
mais, as seguintes condicións:

• Os de menos de 800 m2 terán un
único acceso de tres metros como míni-
mo, de ancho. Nos de máis de 800 m2, o
ancho mínimo do acceso será de 3, 4 ou
5 metros, segundo dean a rúa de máis de
15 metros, de entre 10 e 15 ou menores
de 10 metros, respectivamente.

• Os garaxes-aparcamentos de menos
de 800 m2 poden utilizar como acceso o
portal do inmoble cando sexa para uso
exclusivo dos ocupantes do edificio. Os
accesos destes garaxes de menos de 800
m2 poderán servir tamén para dar entra-
da a locais con usos autorizados, sempre
que as portas que dean a este sexan blin-
dadas e o ancho do acceso sexa superior
a 4 metros; e nos de menos de 200 m2
cando sexa superior este acceso a tres
metros.

• As ramplas rectas non superarán a
pendente do 15 % e as ramplas en curva
a do 12 %, medidas pola liña media. A
súa anchura mínima será de 3 metros,co
sobreancho necesario nas curvas; o seu
radio de curvatura, medido tamén no
eixo, será superior a 6 metros.

• Os accesos dende a vía pública serán
únicos para cada edificio ou parcela.
Pe ro perm i t i ranse outros accesos no
caso de que o edificio ou a parcela lin-
den con outras(s) vía(s) pública(s).

• A localización do acceso á rúa debe-
rá ser obxecto de consulta previa ó con-
cello, do que os servicios técnicos pro-
curarán concentrar accesos cos xa exis-
tentes e separados convenientemente. O
concello resérvase o dereito da conce-
sión da correspondente licencia de pasa-
xe se non se cumprise este requisito.

5. Praza de aparcamento.
Enténdese por praza de aparcamento

un espacio mínimo de 2,20 por 4,50 me-
tros, libre de obtáculos. Non obstante, o
número de coches no interior dos gara-
xes-aparcamentos non poderá exceder
do correspondente a 20 m2 por coche.
Sinalaranse no pavimento os prazos e
corredores de acceso dos vehículos, si-
nalización que figurará nos planos dos
proxectos que se presenten ó solicita-la
concesión das licencias de construcción,
instalación, funcionamento e apertura.

6. Altura dos garaxes-aparcamentos.
En ga ra xe s - ap a rcamentos admítese

unha altura libre mínima de 2 metros en
calquera punto.

7. Ventilación.
A ventilación, natural ou forzada, es-

tará proxectada con suficiente amplitude
para impedi-la acumulación de vapores
de gases nocivos.

8. Compatibilidades de uso.
Nos garaxes-aparcamentos das cate-

gorías 1ª, 2ª e 3ª tamén se permitirá a es-
tancia de vehículos e o lavado e engra-
xado, con exclusión de calquera outra
actividade, sempre que se adopten as
medidas convenientes no tocante a mo-
lestias de todo tipo.

9. Condicións de illamento.
Os recintos de ga ra xe - ap a rc a m e n t o

dentro da edificación deberán estar illa-
dos do resto da edificación ou predios
colindantes por muros e forxados resis-
tentes ó lume e con illamento acústico,
de acordo coas regulamentacións sobre
ruídos, sen ocos de comunicación con
p atios ou locais destinados a outro s
usos.

10. Comunicación.
Poderá comunicarse o garaxe-aparca-

mento coa escaleira, ascensor, cuartos
de caldeiras, salas de máquinas, cuartos
trasteiros ou outros usos semellantes
que se autorizasen no inmoble, cando
estes teñan acceso propio independente
do garaxe e dispoñan dun vestíbulo aca-
ído de illamento, con portas blindadas
de peche automático. Exceptúanse os lo-
cais situados debaixo de salas-espectá-
culos, os cales estarán totalmente illa-
dos, prohibíndose calquera comunica-
ción interior co resto do inmoble.

11. Condicións particulares das esta-
cións de servicio.

Ademais das condicións establecidas
nos apartados anteriores, nas normas de
uso industrial e nas disposicións legais
vixentes que lle fosen de aplicación,
cumprirán coas seguintes condicións:

a) Disporán de aparcamentos en nú-
mero suficiente para non entorpece-lo
tránsito, cun mínimo de 3 prazas por
surtidor.

b) Os obradorios do automóbil anexos
non poderán ter unha superficie de máis
de 150 m2. Poderán superar esta limita-
ción se se sitúan a máis de 50 metros da
estación de servicio. Se se establecesen
servicios de lavado ou engraxado, debe-
rán instalarse coas condicións sinaladas
no apartado seguinte.

c) Se se instalan fóra do solo urbano,
disporán de carrís de aceleración de,
alomenos, 25 m de longo, para a incor-
poración ás vías públicas.

d) Aínda que a súa instalación estea
permitida no soar ou predio no que se
propón a localización dunha estación de
servicio do que solicitase a licencia, o
concello poderá denega-la concesión
desta, polas razóns apuntadas no pará-
grafo 3.2 do presente artigo.

12. Condicións particulares dos talle-
res de automóbil. 

Ademais das condicións establecidas
nos apartados anteriores, nas normas do
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uso industrial e nas disposicións legais
vixentes que lle fosen de aplicación,
cumprirán coas seguintes:

a) Non causarán molestias ós veciños
e viandantes.

b) Disporán dentro do local, de alo-
menos 2 prazas de aparcamento por
cada 100 m2 de taller.

c) Nos locais de servicio de lavado e
engraxado que formen parte de edificios
de vivendas, a potencia instalada non
excederá de 25 CV. Nos restantes non
excederán de 60 CV; e en edificios ex-
clusivos para uso de automóbil non exis-
tirá limitación. Disporán, alomenos, de
3 prazas de aparcamento por cada 100
m2 de local.

3.3.2.7. Uso sanitario-asistencial.
1. Definición.
Corresponde ós edificios e locais de-

dicados ó tratamento de enfermos e ac-
cidentados, tales como clínicas, dispen-
sarios, centros primarios de saúde, etc.,
así como os destinados a asilo e servi-
cios de atención da poboación con
menos protección: nenos, vellos, probes,
diminuídos, e calquera outra poboación
marxinal. Refírese tanto ós establece-
mentos públicos como ós privados.

2. Clasificación.
Establécense dúas categorías:
Categoría 1ª: Ambulatorios, centros

de saúde, residencias para poboación
desprotexida, centros de tratamentos es-
pecíficos, etc.

Categoría 2ª: Dispensarios, garderías,
oficinas de asistencia social, etc., que
non supoñan máis de 150 m2 construí-
dos.

3. Condicións.
Ademais de cumprir coa lexislación

xeral e sectorial vixente que lle é de
aplicación e coas ordenanzas da zona e
xerais de uso de volume e tipolóxicas,
disporán de 4 prazas de aparcamento
por cada 100 m2 de construcción.

3.3.2.8. Uso educativo ou docente.
1. Definición.
Corresponde ós edificios e locais de-

dicados a actividades pedagóxicas ou de
formación en calquera dos seus niveis e
tipos, tales como centros escolares e
preescolares, academias, xardíns de in-
fancia, etc.

2. Clasificación.
Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Establecementos con ca-

pacidade non maior de 100 prazas e con
superficie igual ou menor ós 300 m2
construídos.

Categoría 2ª: Establecementos con ca-
pacidade maior de 100 persoas e con
máis de 300 m2 construídos.

3. Condicións.
Ademais de cumprir coa lexislación

xeral e sectorial vixente e coas ordenan-

zas de zona e xerais de uso, volume e ti-
polóxicas, disporán de 3 prazas de apar-
camento por cada 100 m2 construídos
e/ou 20 prazas escolares previstas na
edificación.

3.3.2.9. Uso socio-cultural e recreati-
vo.

1. Definición.
Corresponde ós locais e instalacións

destinados ó público con fins de lecer,
cultura ou vida de relación dos cidadáns,
i n cluíndo tab e rn a s , b a re s , c a fe t e r í a s ,
restaurantes, etc.

2. Clasificación.
Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Establecementos con ca-

pacidade non maior de 150 persoas e
con superficie igual ou menor ós 250 m2

Categoría 2ª: Establecementos con ca-
pacidade maior de 150 persoas e con
máis de 250 m2 de superficie.

3. Condicións:
• No caso de tratarse de cafeterías,

bares, restaurantes ou establecementos
semellantes, amén de serlles aplicable a
normativa legal vixente serán de aplica-
ción as condicións expostas para os es-
tablecementos comerciais; ademais diso
deberán someterse ó disposto no RA-
MINP no caso de exceder de 75 persoas
a capacidade.

• Ademais de cumprir coas ordenan-
zas da zona e xerais de uso, de volume e
tipolóxicas, disporán de 3 prazas de
aparcamento por cada 100 m2 construí-
dos.

O concello poderá denega-la súa ins-
talación naqueles predios que estean si-
tuadas en vías que polo seu tránsito ou
caraterísticas urbanísticas singulares así
o aconsellen, agás que se adoiten as
oportunas medidas correctoras que o
caso requira.

3.3.2.10. Uso deportivo.
1. Definición.
Correspóndese cos espacios ou locais

destinados ó exercicio, exhibición ou
ensino da cultura física e do deporte.

2. Clasificación.
Establécese unha soa categoría, que

abranguerá calquera dimensión superfi-
cial e calquera montante de prazas de es-
pectadores.

3. Condicións.
Ademais de cumprir coas ordenanzas

de zona e as xerais de uso, volume e ti-
polóxicas, disporán de 4 prazas de apar-
camento por cada 100 m2 construídos
e/ou unha superficie mínima dun sexto
da utilizada para os espectadores do de-
porte de que se trate. Aplicaranse estes
ratios segundo sexan superficies cuber-
tas ou descubertas.

3.3.2.11. Uso relixioso.
1. Definición.

Corresponde ós locais e edificios des-
tinados ó culto, así coma ós relaciona-
dos con el.

2. Clasificación.
Establécese unha categoría única que

engloba tanto ós templos e centros reli-
xiosos como as capelas e oratorios.

3. Condicións.
Ademais de coas ordenanzas da zona,

c u m p rirán coas disposicións vixe n t e s
que lles sexan de aplicación. Disporán
de 5 prazas de aparcamento por cada
100 m2 construídos.

3.3.2.12. Espectáculos.
1. Definición.
Comprende aquelas actividades, tradi-

cionais ou novas, relacionadas co teatro,
a música, a danza, o cine, etc., que ne-
cesitan de espacios específicos para se
desenvolver e que non estean compren-
didas no resto dos usos considerados no
presente PXO. Inclúense aquí as disco-
tecas.

2. Clasificación.
Establécese unha categoría única.
3. Condicións.
Ademais de cumpir coa lexislación

xeral e sectorial aplicable, coas ordenan-
zas de zona e as xerais de uso, volume e
tipolóxicas, deberán dispor dun mínimo
de 6 prazas de aparcamento por cada
100 m2 construídos. No caso de locais
previstos para máis de 100 persoas non
se autorizarán en rúas cunha anchura
(antre aliñacións) inferior a 12 metros.

3.3.2.13. Uso agropecuario, forestal e
extractivo.

1. Definición.
Comprende as actividades agrarias,

gandeiras, forestais e extractivas de todo
tipo, desenvolvidas en espacios ou lo-
cais propios destas actividades.

2. Clasificación.
Establécense as seguintes categorías:
C at egoría 1ª: Espacios e constru c-

cións pequenas, anexas ou incorporadas
á vivenda. Hortas, saídos, adegas,alpen-
dres, cortes, albarizas, galiñeiros, coe-
lleiras, pombais, tullas, palleiras, etc.
etc., con tamaño menor a 200 m2 en
total en réxime de pequena explotación.

Cetegoría 2ª: O resto dos espacios
agrogandeiros e forestais sen limitación
de tamaño e as construccións illadas de-
dicadas a este fin, tales como: silos, ins-
talacións gandeiras en réxime de estabu-
lación, alpendres forestais, granxas de
todo tipo, etc,

Categoría 3ª: Áreas dos chans nos que
temporalmente se realizan actividades
de extracción de áridos, rochas, mine-
rais e explotación de canteiras.

3. Condicións.
1. Agás as actividades da 1ª categoría,

que se non se di nada en contra se pode-
rán desenvolver en tódalas clases de
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chan, sen máis limitacións que as deri-
vadas da lexislación vixente e o dictado
nas ordenanzas e normas específicas, o
resto das actividades terán que se desen-
volver en chan clasificado como rústico.

2. As actividades amparadas neste uso
que non supoñan actividade constructiva
-agás as extractivas- non terán máis li-
mitacións que as impostas polas admi-
nistracións sectoriais competentes.

3. As actividades que leven parello o
feito constructivo deberán axeitarse ó
disposto na lexislación urbanística, es-
pecialemtne no concernente ó procede-
mento de autorización (segundo se de-
termina no artigo 77 da LSG).

4. Condicións específicas das activi-
dades da terceira categoría.

Prohibición xeral.
Prohíbese calquera actividade extrac-

tiva nos solos urbanos ou de núcleos ru-
rais agás os desmontes necesarios para
levar a cabo os propios feitos constructi-
vos. No solo rústico especialmente pro-
texido só se poderán levar a cabo extrac-
cións de terras, áridos, rochas ou mine-
rais, se se demostra fidedignamente que
esa actividade, en tanto que temporal,
non afecta ós valores que se queren pro-
texer; e poderán prohibirse, cando non
se cumpra coas condicións legalmente
esixibles calquera que sexa a cualifica-
ción do solo nun radio inferior a 500 m
dos núcleos rurais de poboación, e de
edificios ou restos históricos e arqueoló-
xicos ou elementos naturais sinalados na
presente normativa ou incluídos en catá-
logos de calquera tipo. Nas terras da
Veiga próximas á canle de desaugue da
lagoa de Antela e o Limia, soamente se
poderán extraer áridos nas parcelas fixa-
das para ese fin nos planos de ordena-
ción, onde en calquera caso esta activi-
dade se terá que declarar de interese
xeral e obte-la aprobación previa da
Xunta de Galicia antes da licencia.

Requisitos da licencia municipal.
1. As actividades extractivas de cal-

quera tipo ademais da necesaria autori-
zación previa do órgano urbanístico au-
tonómico están suxeitas, en caso de que
aquela se outorgue e sen prexuízo da ne-
cesidade de recaba-las necesarias autori-
zacións doutras administracións e orga-
nismos, terán que obter licencia munici-
pal.

2. Esta non poderá ser outorga d a
cando non se cumpran os extremos e
condicións reguladas neste capítulo e en
xeral, as disposicións do planeamento
urbanístico.

3. Ademais diso, o outorgamento da
licencia municipal estará, en todo caso,
subordinado ó cumprimento dos seguin-
tes requisitos: a) respecto á paisaxe; b)
de se-lo caso, conservación do arboriza-

do; c) preservación da pureza do medio
ambiente e non desviación, merma ou
polución de correntes de auga, superfi-
ciais ou subterráneas; d) o establece-
mento das garantías precisas para que
tales condicións se cumpran, mercede á
formalización de avais ou calquera outra
forma de garantir, que como mínimo
será do 5% do presuposto total das
obras. Este aval será devolto unha vez
cumpridas satisfactoriamente as obras
de recuperación e cesión dos terreos ó
concello. O incumprimento destes re-
quisitos implicará a denegación e/ou
anulación da licencia.

Solicitude de licencia.
A solicitude de licencia municipal de-

berá concretar necesariamente os se-
guintes extremos:

a. Memoria sobre o alcance das activi-
dades que se pretenden realizar, con
mención específica dos desmontes e ni-
velacións previstas e de duración esti-
mada da explotación e do cumprimento
das condicións e requisitos esixidos pola
lexislación da Comunidade Autónoma
Galega.

b. Mención específica das precaucións
adoitadas para non afectar á conforma-
ción da paisaxe.

c. Testemuña fidedigna do título de
propiedade do terreo no que se pretende
efectuar-la extracción de áridos ou mo-
vementos de terras. Se o solicitante do
permiso non fose o mesmo propietario,
ademais da testemuña fidedigna do títu-
lo de propiedade, deberá presenta-lo co-
rrespondente permiso do(s) pro p i e t a-
rio(s).

d. Descrición das operacións de esca-
vación ou desmonte, con plano topográ-
fico a escala mínima 1: 1.000, cos perfís
nidios dos traballos para realizar. Con
igual detalle débese expoñe-la maneira
en que se vai repoñe-lo estado primixe-
nio do terreo unha vez efectuados os
movementos de terras ou rochas, así
como os prazos das reposicións parciais.

e. Indicacións do volume de terra e
rocha para remover e/ou as de áridos
para extraer.

f. Garantías de carácter patrimonial
sobre o cumprimento do previsto nos
apartados anteriores.

Condicións da licencia municipal. 
Cando a extracción de áridos e move-

mentos de terras implique destrucción
de arbrizado, imporáselle ó titular da li-
cencia a obriga de efectua-la repoboa-
ción da leira e de coida-la plantación ata
que teña enraizado e poida desenvolver-
se normalmente.

Obras de recuperación e cesión gratuí-
ta dos terreos.

Todo proxecto extractivo a ceo abertos
una vez finalizada a explotacións deberá

contar cun proxecto de rexeneración da
zona de cara á conversión do espacio en
parque. O concello fixará, en cada caso,
os criterios de ordenación dese parque.
Unha vez executado o proxecto, confor-
me a eses criterios cederaselle o terreo ó
concello para ser destinado a tomar
parte do sistema xeral de espacios libres
e zonas verdes de uso e dominio públi-
co. Entenderase como finalizada a ex-
plotación cando se esgote o árido e/ou
cando transcorran seis meses sen produ-
ciranse extracción na parcela obxecto da
explotación.

3.3.3.. Condicións tipolóxicas das
construccións

3.3.3.1. Aplicación das normas.
As tipoloxías edificatorias aplicaranse

conforme ás condicións que se fixen
para cada clase de solo e para cada zona
de ordenanza.

3.3.3.2. Parámetros exteriores.
1. Altura máxima.
Establécese na ordenanza correspon-

dente, ou nos planos de ordenación, ex-
presada en número de plantas, sendo a
súa conversión en metros a que figura no
apartado 2º do artigo 3.3.1. da presente
normativa.

2. Dimensións en planta 
Establécense, de se-lo caso, na orde-

nanza correspondente. Por regra xeral, e
de cara a harmonizar coas tipoloxías do-
minantes en Vilar de Santos, aconséllan-
se as plantas regulares, ben cadraras,
ben rectangulares. Neste caso o lado
longo non debería ser menor de 1,3
veces a lonxitude do lado curto.

3. Fachadas.
• Aconséllase o uso da pedra da zona

en calquera das súas fábricas ou o ladri-
llo enfoscado, enlucido e pintado. Desa-
conséllase o uso de aplacados en xeral e
prohíbense os de granitos pulidos, abso-
lutamente alleos ás tipoloxías dos edifi-
cios de Vilar de Santos.

• Prohíbese totalmente o uso de blo-
ques prefabricados para seren utilizables
nos paramentos exteriores das edifica-
cións principais, excepto para os usos
industriais e agropecuarios, nos que se
permitirá se ten a calidade suficiente
coma para garanti-las esixencias esta-
blecidas nas condicións deste uso (tipo
split ou semellantes).

• A carpintería exterior será de madei-
ra pintada nas obras de restauración das
e d i ficacións cat a l ogadas e en todas
aquelas cunha vellez superior ós 50 anos
e cuns paramentos exteriores en todo ou
en parte, que sexan de pedra. No resto,
recoméndase igualmente a madeira
aínda que se permiten outros. Cando
sexa doutro material, a carpintaría exte-
rior terase que pintar, lacar ou colorear
por calquera procedemento. Prohíbese o
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aluminio na súa cor natural en ningún
elemento de fachada.

4. Paredes medianeiras.
- As paredes medianeiras que fiquen ó

descuberto no momento de realiza-la
construcción, deberán tratarse con mate-
riais de cerramento, con textura e cor
que estean en concordancia cos empre-
gados na fachada. Cando menos irán en-
foscadas e pintadas.

5. Corpos voados.
1∫ - Só se permitirán os corpos voados

seguintes:
a) Abertos: balcóns que delimiten un

volume aberto ó exterior por algunha
das súas caras ou parte delas.

b) Acristalados: saíntes pechados nos
que os elementos de peche estean cons-
tituídos, como mínimo, por un 70 % de
superficie acristalada. Recoméndanse as
galerías e miradoiros e desaconséllanse
os muros-cortina.

c) Aleiros, cornixas, etc.
- Non se permitirán os voos compac-

tos. 
- Para os efectos de cómputo de edifi-

cabilidade estes tipos contabilizarán do
seguinte xeito:

a) abertos: 1/4 da súa superficie,
b) acristalados tipo galería ou mira-

doiro: 1/3 da súa superficie,
c) acristalados tipo muro-cortina: 100

%.
6. Entrantes.
a) En planta baixa. Permítense:
- Pórticos ou soportais paralelos á liña

de fachada.
- Pasadizos perpendiculares ou obli-

cuos (con ángulo superior a 60 verbo da
liña de fachada).

b) Por riba da planta baixa:
- Terrazas cubertas.
7. Cubertas da edificación.
a) Recoméndase unha estructura de

cuberta a dúas augas e/ou catro augas.
Pero non é obrigatoria.

b) A estructura poderá ser de calquera
material axeitado a ese fin.

c) A cubrición exterior será de tella de
barro cocido en tódalas construccións
principais, sempre que estas se sitúen
nos núcleos orixinarios. No resto este
material terá a consideración de reco-
mendable.

d) O volume existente antre a cara su-
perior do último forxado e a liña de cu-
m i e i ra ou punto de cumio podera s e
aproveitar en parte para usos vivideiros
ou os compatibles coa vivenda sempre
que non se prohiba na ordenanza especí-
fica correspondente e non conforme vi-
venda independente.

Tamén se poderán situar por riba do
último forxado os elementos decorativos
e de remate de carácter estético que
completen a fachada e os elementos téc-

nicos das instalacións anexas á edifica-
ción (calefacción, aire acondicionado,
s u b m i n i s t ración e almacenamento de
auga, chemineas, etc.).

Todos estes elementos deberán quedar
o b ri gat o riamente inscritos dentro da
pendente máxima de 30 e non supera-la
altura máxima da cuberta permitida, ex-
ceptuándose só as chemineas (por ra-
zóns funcionais).

3.3.3.3. Parámetros interiores.
1. Planta e altura libre de planta.
Nas ordenanzas xerais defínese a altu-

ra libre de cada tipo de planta, tanto das
que se sitúan por baixo da rasante, como
as que se sitúan na rasante ou por riba
dela.

2. Portais.
Os ocos de entrada de portal non terán

menos de 1,30 metros de luz. Esta esi-
xencia non se terá en conta nas obras de
rehabilitación no caso de que o oco de
portal teña menos anchura.

3. Escaleiras.
a) Poderán ser interiores e exteriores.

Estas últimas só se poderán construír
para o caso das vivendas unifamiliares.

b) Poderán ter tramos rectos ou tra-
mos rectos e curvos.

c) As de acceso principal e uso públi-
co deberanse situar no interior.

d) Permítese a luz e ventilación ceni-
tal á caixa de escaleiras por medio de lu-
cernarios.

e) A dimensión mínima do oco central
libre será de 0,8 metros.

f) O ollo terá unha anchura mínima de
0,25 metros.

3.3.3.4. Edificacións complementa-
rias.

Sempre que o autorice a ordenanza es-
pecífica correspondente, os edificios au-
xiliares ou complementarios á vivenda,
tales como alpendres, cortes, garaxes ou
os elementos constructivos tales como
muros, cercados, etc., poderanse cons-
truír con calquera material que teña a
necesaria consistencia. No caso de utili-
zar ladrillo ou bloques de formigón pre-
fabricado en edificios, será obrigatorio
enfoscalos e recomendable pintalos ou
calealos, ou encintalos no seu exterior
no caso dos muros e cercados esa obriga
para o interior e o exterior dos ditos ele-
mentos de peche.

3.3.3.5. Edificios dedicados a outros
usos.

Os edificios para uso industrial, alma-
céns e instalacións agrícolas e gandeiras
de 2ª categoría, poderán constríirse con
calquera material consistente; pero no
caso de que sexa ladrillo ou bloques de
formigón prefabricados, será obrigatorio
enfoscalos e recomendable o pintalos ou
calealos e/ou encintalos exteriormente,

agás se se trata de materiais de acabado
de calidade, construídos para estes fins.

3.3.3.6. Conserva c i ó n , re fo rma ou
ampliación de construccións de interese,
xa existentes.

Para autorizar calquera actuación ten-
dende a conservar, reformar ou ampliar
edificios ou construccións de calquera
tipo que se inclúan no catálogo corres-
pondente de bens de interese cultural ou
calquera outro nivel protector, os pro-
xectos que as amparen terán que axus-
tarse, ademais de cumprir co resto da
normativa edificatoria, ós seguintes cri-
terios:

a. Conservación. Demostrar, tralo es-
tudio detallado no que figuren memoria,
planos e fotografías que os materiais,
cores e técnicas constructivas serán aná-
logas ós existentes.

b. Reforma. Demostrar tralo estudio
detallado, no que figurarán memoria,
planos e fotografías, que a reforma non
afecta a aspectos tipolóxicos nin compo-
s i t ivos esenciais e que os mat e ri a i s ,
cores e técnicas constructivas serán se-
mellantes ós das edificacións existentes
e/ou compatibles,dende o punto de vista
funcional e formal, con eles e co contor-
no no que a devandita reforma se pre-
tende.

c. Ampliación. Demostrar, tralo estu-
dio detallado no que figurarán memoria,
planos e fotografías, que a ampliación
non desvirtúa a edificación existente ou
o seu contorno e que é compatible con
aqueles dende o punto de vista composi-
tivo, tipolóxico, morfolóxico e paisaxís-
tico, ben por mímese, ben por contra-
punto, coidando e valorando con preci-
sión en cada caso os materiais, técnicas
e cores empregadas.

3.4. Normas de ordenación.
3.4.1. Normativa de sistemas xerais.
3.4.1.1. Rede de estradas.
1º) Clasificación.
Para os efectos do presente PXO, es-

tablécese a seguinte clasificación de vías
do municipio, baseada no disposto na
“Lei de estradas” de 29/VII/88 e, sobre
todo, na Lei n.º 4/1994, do 14 de setem-
bro, da Xunta de Galicia, sobre das es-
tradas de Galicia.

2º) Tipos de vías.
Vías tipo I. As vías de conexión co ex-

terior:
a) C-531 (Xinzo-Celanova).
b) Estrada de Vilar de Santos a Ponte

Liñares e Bande.
Vías tipo II. Rede municipal básica.
a) Estrada a Casas de Veiga.
b) Estrada a Castelaus.
c) Estrada a Mosqueiro.
d) Estrada a Parada e resto dos núcle-

os da parroquia de Parada de Outeiro.
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Vías tipo III. Viario de Vilar de San-
tos, incluído o viario urbano do parque
industrial.

Vías tipo IV. O resto do viario tradi-
cional aínda existente.

Vías tipo V. Viario de concentración
parcelaria.

Forman o sistema xeral de comunica-
cións as vías tipo I e II. O resto das vías
constitúen sistemas locais.

2º) Liña de edificación.
A ámbalas dúas beiras das estradas e

demais vías, establécese a liña de edifi-
cación, dende a cal, ata a vía, quedan
prohibidas as obras de construcción, re-
construcción ou ampliación de calquera
tipo de edificación agás as que resulten
imprenscindibles para o mantemento e
conservación das existentes. A liña de
edificación paralela á vía, situarase a
unha distancia medida horizontalmente
a partir da aresta exterior da calzada ou
do eixo da vía, segundo se indica de se-
guido:

- Para as vías de tipo I: o disposto nos
artigos 29 e seguintes da Lei de estradas
de Galicia (do 14/9/1994), e, en concre-
to, dado o tipo de vía, a 12 m da aresta
exterior de explanación. Para o caso da
vía da que é titular a Deputación Provin-
cial, ateranse tamén ó disposto pola ad-
ministración provincial, e mais en con-
creto, no contido da Ordenanza regula-
dora do uso e defensa das estradas pro-
vinciais (BOP 227, do 2 de octubro de
1997).

- Para as vías de tipo II: a 9,5 metros
da aresta exterior de explanación.

3º) Aliñacións.
Para as zonas urbanas de Vilar de San-

tos, de acordo co establecido no artigo
52.2 en relación co 35,3 da Lei 4/1994,
de estradas de Galicia, excepcionalmen-
te poderanse autorizar, con base na pre-
sente normativa, edificacións ou cons-
truccións a distancias inferiores ás sina-
ladas nos tramos onde xa se dan aliña-
mentos infe ri o res consolidados. No
resto dos tramos das estradas de Vilar de
Santos onde non se dá consolidación así
como no resto dos núcleos rurais, segui-
rán vixentes as distancias para a liña de
edificación que marca a Lei 4/1994, de
estradas de Galicia.

Estas distancias terán a consideración
de aliñamentos e defínense na ordenan-
za correspondente. Nesas zonas, as au-
torizacións de usos e obras promovidos
por ente distinto ó titular da estrada, de-
berán cumprir co disposto no artigo 53
da dita lei.

De acordo co disposto no artigo 54.1
da lei, ben a proposta do concello, ben
da administración titular da estrada, po-
derán promoverse expedientes para a
entrega das travesías urbanas ó Conce-

llo, da que a resolución corresponderá ó
Consello da Xunta de Galicia. Non obs-
tante o anterior, e de acordo co disposto
no parágrafo 2) do mesmo artigo, a ad-
ministración titular da estrada e o conce-
llo poderán convi-lo que estimen proce-
dente para a mellor conservación e fun -
cionalidade das mentadas travesías.

No caso do viario municipal integran-
te do SX de C, prevense recuados infe-
riores ó paso polos núcleos de poboa-
ción, conforme se especifica nos planos
de aliñacións e/ou nas ordenanzas e nor-
mas correspondentes.

4º) Peches.
Non se autorizarán peches nas zonas

de dominio público nin nas de servidu-
me.

Por circunstancias especiais de apro-
veitamento agrogandeiro poderanse au-
torizar peches diáfanos nas zonas de ser-
vidume ou afección das estradas, pero
non nas de dominio público, conforme
co disposto no artigo 39.2 da Lei de es-
tradas de Galicia.

A zona de servidume consiste en dúas
franxas de terreo a ámbalas dúas beiras
da estrada, de 2 m cada unha en tódalas
estradas do concello, delimitadas inte-
riormente pola zona de dominio público
e exteriormente por dúas liñas paralelas
ás arestas exteriores de explanación (ar-
tigo 32, 1 da Lei 4/1994). 

A zona de dominio público é a consti-
tuída polos terreos adquiridos por título
lexítimo pola administración titular da
estrada para a construcción dela e dos
seus elementos funcionais. O lindeiro
exterior da zona de dominio público non
poderá supera-los 10 metros de longo,
medidos horizontal e perpendicularmen-
te ó eixo da calzada máis próxima,
dende a aresta exterior da explanación
correspondente ás calzadas previstas e
ós seus elementos funcionais (art i go
30.1 da Lei 4/1994).

A zona de afección consiste en dúas
franxas de terreo a ámbolos dous lados
da estrada, de 30 metros de ancho, deli-
mitada interiormente pola zona de servi-
dume e exteriormente por dúas liñas pa-
ralelas ás arestas exteriores da explana-
ción (artigo 33.1).

Igualmente, terá en conta o disposto
para cercas, así como colocación de pos-
tes de enerxía eléctrica, teléfono, etc. o
disposto na “Ordenanza reguladora de
usos e defensa das estradas procinciais”,
da Deputación de Ourense, xa citada
para as vías das que é titular.

5º) Rasantes.
Cando as rasantes non estean fixadas

en planos e se trate de vías sen pavi-
mentar acaídamente, a rasante estable-
cerase na cota de 20 cms por enriba da
rasante actual do camiño.

3.4.1.2. Redes de enerxía eléctrica.
a) Servidumes.
As servidumes de paso de enerxía

eléctrica non impiden ó dono da leira
servinte pechala,plantar ou edificar nela
deixando a salvo a dita servidume.

Queda prohibida a plantación de árbo-
res e a construcción de edificios e insta -
lacións industriais na proxección e pro-
ximidades das liñas eléctricas debida-
mente autorizadas a menor distancia da
establecida no “Regulamento de liñas de
alta tensión”, do 23 de novembro de
1968.

Estas distancias son as seguintes:
Para edificios e construccións:
D1 = 3,3 + U/100 metros,cun mínimo

de 5 metros.
Para masas de arboredo:
D2 = 1,5 + U/100 metros,cun mínimo

de 2 metros.
Sendo U a tensión nominal.
Nas liñas aéreas, para o cómputo des-

tas distancias terase en conta a situación
respectiva máis desfavorable que poida
acada-la liña cos elementos de que se
trate.

b) Tendido de liñas de alta e media
tensión.

Nos solos clasificados como núcleos
rurais de poboación, será obrigado o so-
terrado das liñas de alta e media tensión
para tódalas que se constrúan en diante.
As xa existentes que incumpran con este
requisito deberán adaptarse denantes de
transcorridos cinco anos desque se apro-
be o presente PXO, ben procedendo ó
soterrado, ben modificando o seu traza-
do para cumprir coa esixencia.

3.4.1.3. Sistema xeral de equipamen-
tos públicos.

1. Definición.
Comprende os terreos, edificios e ins-

talacións destinados a usos públicos co-
lectivos que, pola súa dimensión ou fun-
ción específica, trascenden a todo o mu-
n i c i p i o , considerándose no pre s e n t e
PXO como formando parte do sistema
xeral correspondente. A pertenza ó siste-
ma xeral dun equipamento calquera re-
cóllese na memoria xustificativa e re-
flíctase nos planos de ordenación do
presente PXO.

2. Clasificación.
Comprende os seguintes equipamen-

tos:
- Administrativo.
- Escolar ou docente.
- Deportivo.
- Sanitario.
- Cultural.
- Asistencial.
- Cimiterios.
- Turístico.
3. Condicións da edificación.
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Ademais das condicións que lle fosen
de aplicación pola lexislación vixente
deberán cumpri-las condicións de volu-
me e de uso que se reflictan nos pará-
grafos 4 e 5 seguintes.

4. Condicións de volume.
- Serán as mesmas que para a edifica-

ción normal situadas no contorno próxi-
mo da parcela dedicada a equipamentos,
pero coa limitación adicional de non su-
pera-los 9,8 m de altura (agás os dous
últimos dos citados no epígrafe 2) ante-
rior -cemiterios e cámpings- nos que a
edificación non supera-los 5 m de altu-
ra).

- En casos excepcionais e por motivos
razoablemente xustificados, o concello
poderá permitir maiores aproveitamen-
tos para os equipamentos públicos, trala
tramitación dunha modificación puntual
do PXO na que xustifique a súa necesi-
dade.

5. Condicións de uso.
- En cada un dos terreos delimitados

nos planos de ordenación sinálanse os
usos posibles.

- O cambio de uso dunha zona cualifi-
cada como de equipamento a outro uso
dun equipamento distinto debe realizar-
se a través dunha modificación puntual
do PXO.

- Permitirase a instalación dunha vi-
venda cando sexa necesaria para a garda
e conservación do equipamento. Tamén
se poderá autoriza-lo uso sociocultural e
re c re at ivo como compat i ble cando a
xestión e o mantemento do equipamento
o aconselle.

- Autorizarase, en xeral, a construc-
ción dos aparcamentos que fosen nece-
sarios para o correcto funcionamento
das instalacións.

3.4.1.4. Sistema xeral de espacios li-
bres.

1. Definición.
Son espacios destinados a parques pú-

blicos e/ou xardíns e zonas verdes en
xeral que se destinan ó lecer da totalida-
de da poboación, considerándose no
presente PXO como formando parte do
sistema xeral correspondente. A perten-
za a este sistema xeral dunha zona verde
ou espacio libre recóllese na memoria
de ordenación e reflíctese nos planos de
ordenación do presente PXO.

2. Condicións de volume.
a) A ocupación pola edificación en

ningún caso poderá supera-lo 5 % da su-
perficie de cada unha das zonas.

b) A altura máxima da edificación
aquí permitida será de 6,5 m.

c) Os cerramentos, se os hai, terán
unha altura máxima de 0,50 m podéndo-
se superar esta altura con seves e outras
proteccións diáfanas esteticamente ad-
misibles.

3. Condicións de uso.

a) O uso principal será sempre de
zona verde.

• Poderán instalarse quioscos de músi-
ca, teatros ó aire libre, pistas de baile ou
de patinaxe ata unha superficie máxima
de 500 m2.

• Tamén poderán instalarse pequenos
postos de artigos para nenos, periódicos,
flores e semellantes, así como pequenos
alpendres para útiles de xardinería, lim-
peza, invernadoiro e servicios de aseo,
cun máximo para cada uso individual ou
integrado de 50 m3.

• Non se permitirán outras nova s
construccións, pero si se autorizará a
re s t a u ración e/ou a re h abilitación de
edificios existentes que se atopen inscri-
tos xa dentro do parque no intre de se
aproba-lo presente PXO.

Título IV: xestión do planeamento..
4.1. Condicións esixibles a toda actua-

ción urbanística.
A execución do planeamento terase

que desenvolver polos procedementos
que garantan a distribución equitativa
dos beneficios e cargas entre os afecta-
dos, así como o cumprimento dos debe-
res de cesión dos terreos destinados a
viais e dotacións públicas e daquelas
nos que se localice o aproveitamento co-
rrespondente ó concello; tamén o coste-
amento e, de se-lo caso, a execución da
urbanización.

7.2. Prazos para o cumprimento dos
deberes urbanísticos de cesión, distribu-
ción de cargas e beneficios e de urbani-
zación.

a) De acordo co disposto no artigo 81
da LSG sobre os prazos para o cumpri-
mento dos deberes urbanísticos, e dado
que no presente Plano non se contará
cun programa senón cunha orde de prio-
ridades, non é precisa a fixación deses
prazos con carácter xeral para as deter-
minacións contidas no PXO que promo-
va a administración.

b) No caso do solo de núcleos rurais o
aproveitamento apropiable será o real,
agás que se trate de executa-los plans es-
peciais de mellora dos núcleos rurais
previstos no artigo 27 da LSG, onde o
aproveitamento será a porcentaxe que
estea legalmente fixada no momento de
facerse efectivo .

Título V: ordenanzas específicas.
5.1. Ordenanzas en solo urbano: orde-

nanza de uso industrial exclusivo.
1. Definición e ámbito.
C o rrespóndese coa totalidade das

zonas onde se desenvolveron e executa-
ron por completo as determinacións dos
plans parciais aprobados para este uso e
tamén aquelas parcelas desa área nas
que, hoxendía e logo de executada a ur-
banización, contan cos servicios urba-
nísticos requiridos para a clasificación
como solo urbano. Neste segundo su-

posto os terreos terán a consideración de
solo urbano non consolidado.

2. Sistema de ordenanza.
A edificación deberá ser exenta agás

que exista proxecto conxunto de apare-
llamento de edificios industriais e/ou
permiso de arrimo do(s) propietario(s)
c o l i n d a n t e ( s ) , re flectido por escri t u ra
pública rexistrada que manteña o com-
promiso mesmo en caso de cambio da
propiedade.

Todo isto, a reserva de garanti-los ace-
sos ó interior das parcelas para os vehí-
culos de extinción de incendios e demais
medidas de seguridade.

3. Parámetros da edificación.
3.1. Parcela.
3.1.1. Parcela mínima: 500 m2
3.1.2. Ocupación máxima: 70 % para

as parcelas de menos de 2.500 m2 e 60
% para as de ( 2.500 m2.

3.1.3. Fronte mínima de parcela: 15
m.l.

3.2. Aliñamentos e rasantes: veñen de-
finidos en planos de ordenación.

3.3. Liña de edificación e separación a
lindeiros:

a) Verbo das aliñacións as edificacións
recuarán un mínimo de 3 m no caso de
parcelas menores de 2.500 m2 e de 5 m
para as 2.500 m2.

b) Verbo dos lindeiros será de 3 m en
tódolos casos (agás que se produza o
arrimo,conforme co disposto no punto 2
da presente ordenanza.

No caso de arrimo será obrigado dei-
xar un paso cara ó interior das parcelas
entre os edificios arrimados e os lindei-
ros laterais de, alomenos, 4 m de ancho,
doadamente accesible a vehículos con-
tra incendios.

c) No suposto de futuras divisións da
propiedade deberá garantirse todo o que
con respecto da seguridade vén esixido
na lexislación vixente.

3.4. Fondo edificable.
Non se fixa.
3.5. Altura máxima.
A altura máxima dos edificios (AMR)

sitúase en 7 m, sen que poida supera-la
metade da distancia entre as aliñacións
opostas na(s) rúa(s) á(s) que dean fron-
te. A altura máxima en calquera punto
(AMP) non superará os 8 m.

Por riba desa altura só se poderán
inza-las construccións tecnicamente es-
peciais e as construccións emblemáti-
cas, sen que en ningún suposto se poi-
dan supera-los 14 m. O número máximo
de plantas será de dúas. A altura libre de
planta terá un mínimo de 3 m.

3.6. Beirados.
Segundo a ordenanza xeral.
3.7. Edificabilidade.
A edificabilidade máxima permitida é

de 0,7 m2/m2.
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3.8. Condicións estéticas das edifica-
cións. 

1) Composición. A composición dos
e d i ficios industri a i s , i n cluíndo a das
súas fachadas, é libre. En calquera caso,
recoméndase o seguimento dos seguin-
tes criterios:

a) A utilización de iluminación e ven-
tilación natural fronte da artificial. Neste
senso xúlgase como necesaria a utiliza-
ción racional de ritmos e secuencias na
composición dos ocos para esta función.

b) O deseño de plantas de carácter re-
gular, sempre que a parcela non o coute.

c) A utilización de cubertas inclina-
das, sempre que non se vaian utiliza-las
cubertas planas como espacio producti-
vo (terrazas como lugar de secado ou se-
mellantes).

1) Materiais. Os paramentos exterio-
res poderán ser de calquera material
normal dos existentes no mercado, agás
aqueles que non se preveron especifica-
mente para quedaren vistos (ladrillos,
bloques de cemento ou calquera outro
material desa condición). Recoméndase
a utilización de materiais de probada efi-
cacia constructiva como a pedra –en cal-
quera das súas fábricas- o formigón
visto –sempre que teña un acabado de
calidade- as diferentes fábricas de ladri-
llo –que se terá que enfoscar e pintar-, o
formigón prefabricado de calidade, etc.;
permítese a combinación de varios ma-
teriais sempre que responda a criterios
de racioalidade.

Nas carpinterías exteriores poderase
utilizar calquera dos materiais existentes
no mercado sempre que teñan un acaba-
do digno. Recoméndase: a madeira pin-
tada, as carpinterías metálicas (ferro,
aluminio, etc.), ou de formigón prefabri-
cado igualmente pintadas, lacadas ou
c o l o readas por procedementos seme-
llantes, etc. etc.

2) Peches de parcela e vexetación.
Aconséllase a plantación dunha fileira
de árbores no espacio do interior do re-
cuado de fachada cando este retranqueo
veña obri gado polas ordenanzas. O
ritmo da dita plantación só se interrom-
perá nos pasos de entrada ás parcelas.
No caso das parcelas onde sexan obriga-

dos recuados, os peches destas que dan
ós viais e zonas públicas serán obrigato-
rios. A súa composición é libre e os ma-
teriais utilizaranse conforme co disposto
nas presentes ordenanzas. Cando se
constrúan con mat e riais compactos
(pedra, ladrillo, formigón visto, prefa-
bricados de acabado visto, etc.) terán
que ter unha altura mínima de 1 m e, en
ningún caso superarán os 2 m. No caso
de que se utilice no peche menos altura
de 1,5 m deberá completarse o peche
con enreixado, paneis de reixa e malla
ou só malla, ata unha altura mínima de
1,80 m. Esta será tamén a mínima altura
permitida se se utiliza malla ou enreixa-
do, como elemento de peche na súa to-
talidade. No caso de utilización só de
malla metálica os peches deberán ter pés
de fábrica rematados, muretes de alome-
nos 30 cms, sendo tamén obrigatorio
neste caso a formación dun peche vexe-
tal (seve) polo interior do peche deste
tipo.

Para a tramitación de autorización de
cada instalación industrial, será preciso
que o proxecto constructivo recolla o
proxecto de axardinamento con expre-
sión dos elementos previstos (herba, ve-
xetación arbustiva, ou calquera outra ve-
xetación empregada) e a súa disposición
na parcela.

Tamén deberán recolle-los proxectos
toda a superficie que corresponda ó lin -
deiro exterior da parcela, así como as
obras de reparación de beirarrúas, pasos
e viais que se prevexa deteriorar e, con-
secuentemente, repoñer ou reparar, logo
de rematadas as obras.

Os lindeiros laterais e de fondo terán
que se pechar tamén obrigatoriamente.

No caso de parcelas con edificacións
entre medianeiras o peche lateral abran-
guerá, loxicamente, as partes do linde
non ocupadas pola edificación.

3.9. Construccións especiais.
As construccións tecnicamente espe-

ciais así como as emblemáticas de reco-
ñecemento da empresa teranse que ater
ás seguintes limitacións:

- Altura máxima: 14 m.
- Ocupación.

a) Tecnicamente especiais. Non pode-
rán exceder do 30 % da parcela.

b) Emblemáticas. Só se perm i t i r á
unha por parcela e cunha ocupación en
planta < 9 m2, debendo respecta-los re-
cuados a lindeiros laterais e de fondo,
podendo localizarse na zona de recuado
de fachada cando este veña esixindo nas
ordenanzas.

Estas construccións non terán plantas
propiamente ditas, anque conteñan esca-
leiras ou zonas de paso para acceso ós
seus elementos máis importantes, non
podendo ter ningún espacio destinado a
uso ou traballo da actividade, agás que
se tivese contabilizado a súa superficie
no cómputo de edificabilidade.

1. Usos permitidos.
• Industrial (Categorías 2ª, 3ª e 4ª).
• Comercial (Categoría 2ª).
• Garaxe-aparcamento (Categorías 1ª,

2ª, 3ª, 4ª e 5ª).
• Administrativo e de oficinas.
• Sanitario-asistencial.
• Sociocultural.
• Deportivo.
Permitirase a construcción de 1 viven-

da para garda e custodia das instalacións
sempre que a parcela ( 2.500 m2) e sexa
precisa para ese fin. Non poderá exceder
de 120 m2 totais construídos. A vivenda
ficará vencellada á construcción indus-
trial sen que sexa posible a súa indepen-
dencia verbo da edificación principal.

6. Outras condicións.
• Preverase 1 praza de aparcamento

por cada 80 m2 construídos dos que,
alomenos, 2/3 terán que se dispor no in-
terior das parcelas.

• As condicións hixiénicas e de segu-
ridade cumprirán co disposto na lexisla-
ción vixente, así como coa normativa es-
pecífica que, a este respeito se contén no
PP aprobado para o solo apto para urba-
nizar industrial.

• Para o solo urbano industrial non
consolidado establecerase unha área de
reparto que deberá prever cesións en
igual proporción ás fixadas no PP apro-
bado, incluída a cesión do 10 % do apro-
veitamento-tipo.

Anexo ó artigo 5.1. Áreas de reparto
en solo non consolidad industrial.
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ÁREAS DE RAPARTO EN SOLO INDUSTRIAL

1 Dos 5.952 m2 de zona verde asignados a esta área de raparto, 2.520 m2 corresponden ó traslado de zona verde prevista no plan
parcial aprobado e 2.481 m2 corresponden á zona verde correspondente ó estándar establecideo daquela para as cesións de dota-
cións urbanísticas (14% do total do ámbito).

CESIÓNSÁrea

nº

Superficie

(m2)

Aproveitamento

tipo (m2/m2)

Aproveitamento

lucrativo total

(m2 edificables)
Viario Espacios

libres

TOTAL

A-1 25.816 0,7 17.971 426 3.650 4.076

A-2 17.728 0,7 12.410 456 5.9621
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5.2. Ordenanzas de solo de núcleos
rurais.

5.2.1. Núcleos rurais 1 (Vilar de San-
tos).

Nesta clase de solo contémplanse as
seguintes ordenanzas:

5.2.1.1. Zona do núcleo histórico ou
orixinario de Vilar de Santos (Cho).

1. Definición.
É a zona que ocupa a trama viaria his-

tórica, orixinaria do núcleo onde asenta
a capitalidade municipal. O ámbito grá-
fase nos planos de ordenación, de acor-
do con criterios de estricta pertenza a
ese núcleo orixinario.

2. Sistema de ordenación.
Polo xeral, e agás pequenas modifica-

cións puntuais, c o n s é rvanse tódolos
arruamentos,e iso, pola importancia que
teñen dende o punto de vista histórico,
mantendo igualmente os fondos actuais
no caso de que se proceda á rehabilica-
ción do edificio. Permitirase tanto a edi-
ficación entre medianeiras, como arri-
mada e/ou exenta, formando quinteiros
abertos ou pechados,con espacios libres
privados no seu interior ou sen eles.

3. Parámetros da edificación.
3.1. Parcela mínima. Dado o parcela-

rio desta zona entendemos que non é
preciso nin conveniente a fixación de
parcela mínima. Xa que logo tampouco
se fixan porcentaxes de ocupación.

3.2. Fronte mínima de parcela. Fíxase
en 6 metros, agás para os casos de soa-
res entre medianeiras con lindeiros xa
construídos. En ningún caso se autoriza-
rán frontes de menos de 3 m.

3.3. Aliñamentos e rasantes. Veñen
definidos nos planos de ordenación.

3.4. Liña de edificación ex t e ri o r.
Coincidirá co aliñamento fixado en pla-
nos, sen prexuízo de que en determina-
dos supostos se poidan autorizar recua-
dos, trala elaboración do estudio de de-
talle para a reordenación dos volumes.

3.5. Fondo edifi c abl e. Po d e ra n s e
mante-los fondos edificables no caso de
re h abilitación. No suposto de nova
construcción fíxase un fondo máximo
de 12 m.

Sempre e cando o permita a disposi-
ción da parcela, o fondo da edificación
en planta baixa poderase prolongar un
máximo do 50 %, sen superar en ningún
caso os 18 metros. Neste caso, a altura
máxima medida dende a rasante natural
do terreo, no extremo posterior da plan-
ta baixa que supere o fondo edificable,
non será superior a 1,3 veces a altura da
dita planta baixa medida no aliñamento,
tal como se especifica no seguinte gráfi-
co:

Será obrigado que o paramento poste-
rior da planta baixa (e do resto das plan-
tas) reciban tratamento de fachada.

3.6. A l t u ra máxima sobre ra s a n t e
(AMR). Fíxase en dúas plantas (PB e
PA), cunha altura máxima de 7 metros.

3.7. Altura máxima no punto máis
desfavorable (AMP): Será de 8 m.

3.8. Beira d o s : Pe rm i t i ranse sempre
que sexa os tipoloxicamente admitidos
na norma xeral. Colocaranse como mí-
nimo a 3,5 m da rasante da rúa e non su-
perarán as medidas establecidas na or-
denanza xeral nin, en ningún caso, o
bordo da beirarrúa, de existir esta.

3.9. Edificabilidade. Vén determinada
polos fondos e alturas máximas edifica-
bles.

3.10. Ocupación máxima. Será do 60
%, agás para os casos das edificacións
xa existentes, nos que se autorizarán as
actuais.

3.11. Permitiranse construccións au-
xiliares exentas sempre que non se exce-
da a ocupación máxima permitida e se
observen os parámetros tipolóxicos da
presente normativa.

4. Usos permitidos.
• Vivenda (Categorías 1ª e 2ª).
• Industrial (Categorías 1ª, situacións

A e B e Categoría 2ª en situación C).
• Comercial (Categorías 1ª e 2ª).
• Oficinas (Categorías 1ª e 2ª).
• Almacéns (1ª e 2ª).
• Hoteleiro (1ª e 3ª).
• Garaxe-aparcamento (1ª, 2ª, 3ª e 5ª).
• Sanitario e asistencial (1ª e 2ª).
• Educativo ou docente (1ª e 2ª).
• Sociocultural e recreativo (1ª e 2ª).
• Deportivo.
• Relixioso.
• Agropecuario (1ª).
1. Outras condicións.
Será especialmente significativo para

esta zona de ordenanza o cumprimento
da normativa tipolóxica, de cara a non
desvirtua-lo carácter orixinario do nú-
cleo e a paisaxe e mailo ambiente deste.

Neste sentido os proxectos, amén de
cumprir coas determinacións da orde-
nanza xeral tipolóxica, deberán xustifi-
ca-lo seu acaemento dos patróns cons-

t ru c t ivo s ,
m at e ri a i s
e m p r e g a -
d o s , c o m-
p o s i c i ó n ,
e t c. do
m e s m o
verbo das
e d i fi c a c i ó n s
e espacios
colindantes.

5 . 2 . 1 . 2 .
Zona de
solo re s i-

dencial de expansión (E).
1. Definición e ámbito.
Trátase da zona sobre a que expansión

ou núcleo orixinario utilizando para isto
o viario tradicional preexistente, e, en
nalgúns casos, o da concentración par-
celaria.

O ámbito gráfase nos planos de orde-
nación.

1. Sistema de ordenación.
Pe rm i t i rase tanto a vivenda exe n t a

como a aparellada e arrimada. En cal-
quera dos casos, as pretensións constru-
citvas nesta zona de ordenanza deben
abordarse mercede á elaboración e tra-
mitación dun único proxecto técnico.

As vivendas exentas terán unha locali-
zación libre na parcela, sempre que a fa-
chada principal se sitúe dentro dos pri-
meiros 25 metros, medidos ortogonal-
mente dende o aliñamento oficial fixado
nos planos.

2. Parámetros da edificación( (Para o
réxime urbanístico, así como para o pla-
neamento de desenvolvemento, ademais
do reflectido neste epígrafe, rexerá o
disposto nos artigos 5.2.2.3. e 5.2.2.4 da
presente normativa.).

Nesta zona de ordenanza e agás que
previamente se aprobe un PE de mellora
do núcleo, dos previstos no artigo 27.2
da LSG, somente se poderá construir
unha vivenda por parcela. No suposto de
que se queira desenvolver un PEMN
deste tipo, as condicións ap l i c abl e s
serán as que se establecen no artigo 76.5
da dita lei, coa salvidade de que o nú-
mero máximo de vivendas non poderá
exceder do 20 % das vivendas do núcleo
respectivo e a densidade non poderá ex-
ceder de 20 vivendas por Ha. As condi-
cións establecidas con carácter xe ra l
serán as seguintes:

3.1. Parcela.
2.1.1. Parcela mínima: 400 m2. No

caso de destinarse a parcela á construc-
ción de vivendas de protección oficial a
parcela mínima fíxase en 150 m2.

2.1.2. Ocupación máxima:
a) Para parcelas menores de 600 m2 =

50 % de ocupación.
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b) Para parcelas comprendidas entre
601 e 750 m2 = 40 % de ocupación.

c) Para parcelas comprendidas entre
751 e 1.000 m2 = 30 % de ocupación.

d) Para parcelas de máis de 1.000 m2:
25 % de ocupación.

4.1.1. Fronte mínima de parcela: 12
m.

4.1. Aliñamentos e rasantes:
Veñen definidos nos planos de orde-

nación.
4.2. Liña de edificación exterior e se-

paración a lindeiros.
a) As vivendas exentas situaranse li-

bremente ata un máximo de separación
de 25 m verbo do arruamento.

b) As vivendas aparelladas recuarán
obrigadamente un mínimo de 5 m e un
máximo de 20 verbo do aliñamento ofi-
cial.

c) As vivendas arrimadas non poderán
supera-lo número de 2 corpos arrima-
dos, agás que medie cesión de terreos
para espacios libres de dominio e uso
públicos en proporción igual ou superior
a 150 m2 por vivenda. En calquera caso
non se poderá superar en ningún caso o
número de 8 corpos arrimados na parce-
la. E en ningún suposto se poderá supe-
ra-la densidade de 25 vivendas/Ha.

O recuado verbo do aliñamento no
presente caso terá que ter un mínimo de
12 metros, sendo os primeiros 8 para a
disposición dunha vía de servicio e os 4
s eguintes para a disposición dunha
banda axardinada.

Para obter de licencia no caso de su-
pera-lo número de dous corpos arrima-
dos, e con carácter previo á presentación
do proxecto, tramitarase un plan integral
de mellora do núcleo que garanta, ade-
mais destas esixencias, a superficie e
disposición acaída dos espacios libres
de dominio e uso público requiridos
pola presente normativa e a propia LSG.

d) A separación a lindeiros será de,
como mínimo, 3 metros para o caso de
vivendas exentas e aparelladas e de 5 m
no caso das arrimadas que superen o nú-
mero de tres corpos construídos.

3.1. Fondo edificable.
Fíxase un máximo de 12 m para o

caso das vivendas exentas e aparelladas
e de 14 metros nas vivendas arrimadas,
cando o frente de cada corpo arrimado
sexa 6 m; e de 12 m cando sexa superior
a 6 m.

3 . 5 . A l t u ra máxima sobre ra s a n t e
(AMR). Será de 6,5 m.

3.6. Altura máxima no punto máis
desfavorable (AMP). Será de 7,5 m.

3.7. Edificabilidade.
Establécese unha edificabilidade má-

xima de 0,5 m2/m2.
3.8. Edificacións auxiliares.

As edificacións auxiliares computarán
edificabilidade sempre que excedan de
40 m2.

1. Usos permitidos.
• Vivenda (categoría 1ª e 2ª).
• Industrial (categoría 1ª, situacións A

e B e categoría 2ª, situación C).
• Comercial (categoría 1ª e 2ª).
• Oficinas (categoría 1ª e 2ª).
• Almacéns (categoría 1ª e 2ª).
• Hoteleiro (categoría 1ª 2ª e 3ª).
• Garaxe-aparcamento (categoría 1ª

2ª, 3ª e 5ª).
• Sanitario-asistencial (categoría 1ª e

2ª).
• Educativo (categoría 1ª e 2ª).
• Sociocultural (categoría 1ª e 2ª).
• Deportivo
• Relixioso
• Agropecuario (1ª)
5.2.1.3. Ordenanza de equipamentos

públicos (EQ).
1. Definición, condicións xerais e de-

limitación.
Trátase das dotacións urbanísticas de

carácter local da que a delimitación se
define nos planos de ordenación corres-
pondentes e que inclúe, entre outras, as
seguintes dotacións:

a) A totalidade dos locais das vellas
escolas unitarias, cos seus terreos ane-
xos, así como outras edificacións públi-
cas espalladas polo rural.

b) A totalidade das igrexas parro-
quiais, capelas e demais edificacións
destinadas ó culto.

c) A totalidade dos cemiterios parro-
quiais (sexa quen sexa o titular).

d) O resto dos equipamentos que non
se inclúen no sistema xeral correspon-
dente. (Os equipamentos incluídos no
sistema xeral de equipamentos hanse
rexer pola normativa de sistemas xerais
(artigo 3.4.1.3. do presente PXO).

1. Condicións de volume.
Naquelas parcelas que, unha vez apro-

badas estas normas, se destinasen a este
uso, poderase autoriza-la aplicación das
condicións de volume da zona onde
estea situado o equipamento, tendendo a
que a edificación se integre coa existen-
t e, ocultando medianeira s , m a n t e n d o
aliñacións, etc. Para o resto dos casos re-
xerán as condicións de volume que se
conteñan na presente ordenanza, agás
para o caso dos equipamentos que se lo-
calicen en edificios xa existentes ou na-
queles que se rehabiliten para o novo
uso onde se autorizará a conservación
dos volumes existentes e non rexerán as
condicións xerais de volume que figuran
a continuación:

- Ocupación da parcela:
A edificación en planta non ocupará

máis do 70 % da superficie da parcela.
- Altura máxima:

Será de 7 m con carácter xeral, para
tódolos núcleos non podendo ser supe-
rada máis que por elementos ornamen-
tais no caso de edificios singulares.

2. Usos.
O correspondente ó equipamento de

que se trate.
Poderase autorizar tamén o uso socio-

cultural en calquera dos edificios equi-
pamentais, de cara á mellor xestión e
mantemento dos equipamentos respecti-
vos.

5.2.1.4. Ordenanza de espacios libres
e zonas verdes de uso o dominio públi-
co (EL).

1. Definición e delimitación.
Son as zonas dedicadas ó lecer da po-

boación que non se inclúen no sistema
xeral correspondente polo seu carácter
de dotación local. A súa delimitación
vén definida nos planos de ordenación
correspondentes e a súa tipoloxía abran-
gue dous supostos: xardíns e áreas de
xogo.

2. Condicións de volume e uso.
Nestas zonas dedicadas a garanti-lo

lecer, ou as actividades lúdicas da pobo-
ación, así como a consegui-la mellor
composición estética do territorio en
xeral, non se permitirá ningún tipo de
edificación permanente agás a necesaria
para o mantenemento das propias zonas
(invernadoiros, almacéns de útiles de
x a rd i n e r í a , e t c. ) , x u s t i ficando prev i a-
mente a necesidade da súa instalación
na propia zona verde ou libre de uso pú-
blico. Non obstante, poderase autorizar,
t ralo acordo mu n i c i p a l , a instalación
p e rmanente de elementos de orn at o
(templetes, palcos de música, emparra-
dos, pérgolas) os complementarios ó uso
das zonas verdes (escenarios de teatro ó
aire libre, pistas de baile descubertas...);
e espacios ou instalacións de carácter lú-
dico-deportivo (piscinas, pistas de pati-
naxe, etc.).

Poderá autorizarse asi mesmo a insta-
lación de casetas e quioscos desmonta-
bles para fíns propios dos usos conven-
cionais destas zonas, así como o amo-
blamento necesario (bancos, papeleiras,
fontes de auga potable, elementos para
xogos de nenos, etc.), e tamén a cons-
trucción de equipamentos que non com-
porten edificación: campos de deportes
ou semellantes. Exceptúanse desta esi-
xencia as construccións xa existentes
nos parques e zonas verdes actuais, dos
que se permite a reconstrucción ou reha-
bilitación, sempre que acubille usos do-
tacionais de calquera tipo.

En todo caso a superficie total ocupa-
da con tódolos elementos permanentes
antes citados, non poderá supera-lo 15%
da superficie total da zona en que se si-
túen.
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A ocupación máxima, considerando
os elementos permanentes e os desmon-
tables, non poderá supera-lo 25% da su-
perficie total da zona.

Os cerramentos, cando sexan necesa-
rios, non superarán a altura de 0,50 m
con materiais opacos, podendo superar
este límite con elementos diáfanos ou
elementos vexetais.

As zonas verdes e espacios libres de
uso público deberán estar conveniente-
mente urbanizadas, coas súas corres-
pondentes sendas peonís,camiños, esca-
leiras e acondicionamento vexetal, así
como dotadas da iluminación pública,
rede de sumidoiros e abastecemento de
auga necesarios para o seu funciona-
mento e conservación.

5.2.2. Solo de núcleos rurais 2 (NR).
5.2.2.1. Concepto e relación.
O solo dos núcleos rurais 2 é aquel

que se corresponde co resto das áreas do
territorio municipal onde existe agrupa-
ción de vivendas nas que os moradores,
no sustancial, seguen a manter relacións
propias da vida comunitaria, constitúen
un núcleo singularizado por un topóni-
mo, diferenciado nidiamente nos censos
e padróns oficiais e identificado como
tal pola poboación residente e pola prác-
tica administrativa local, e nas que aínda
se segue a dar unha vinculación coas ac-
tividades propias do sector primario de
carácter agrícola, gandeiro forestal ou
análogas.

Ás veces, e dada a proximidade de
dous ou máis núcleos primixenios e a
expansión da edificación experimentada
nos últimos lustros, as áreas de solo cla-
sificadas como núcleos rurais compren-
den varias unidades de asentamento ori-
xinais.

A relación de núcleos desta natureza
existentes hoxendía en Vilar de Santos é
a seguinte:

1) Parroquia de Vilar de Santos. (Vilar
de Santos clasifícase como núcleo rural
1, ó igual que Castelaus)

• As Casas da Veiga.
• Castelaus.
1) Parroquia de Parada de Outeiro.
• O Mosqueiro-A Ponte.
• Parada-Outeiro-O Vieiro
• Toxediño-A Venda
• Bréixome de Abaixo
• Bréixome de Arriba.
• Laioso.
5.2.2.2. Clases.
a) En función da consolidación pola

edificación.
En razón deste parámetro o solo dos

núcleos rurais 2 de Vilar de Santos divi-
dense en:

1∫ Áreas consolidadas que básicamen-
te son coincidentes cos espacios orixina-
rios do núcleo ©.

2∫ Áreas non consolidadas pola edifi-
cación, froito da expansión experimen-
tada nas últimas décadas (NC).

a) En función do parcelario.
1∫ Núcleos da Veiga, nos que se levou

a cabo a concentración parcelaria.
2∫ Núcleos da Montaña onde non se

levou a cabo a concentración parcelaria.
Esta distinción afecta só ó tamaño

medio das parcelas, pois denantes non
se poducían as diferencias que hoxe
existen, cousa que loxicamente determi-
na distintas dimensións superficiais para
a fixación da parcela mínima.

5.2.2.3. Réxime urbanístico.
1) De acordo co disposto no artigo

76,1 os terreos incluídos nesta clase de
solo terán que se destinar a usos relacio-
nados coas actividades propias do medio
rural ou coas necesidades da poboación
que reside nos núcleos rurais.

2) Para poder autoriza-la construcción
de calquera clase de edificación, o pre-
dio no que se vaia situar terá que dispo-
ñer, alomenos, dos servicios de acceso
rorado, saneamento, abastecemento de
auga e enerxía eléctrica. Ademais diso,
disporá dos aparcamentos necesarios en
función do uso ó que se vai destinar.

3) Para construír novas edificacións
ou substitui-las existentes, os propieta-
rios terán que cedelle previamente ó
concello os terreos necesarios para a
apertura e/ou regulación do viario preci-
so, segundo os parámetros que se conte-
ñen no apartado que regula os aliñamen-
tos. Igualmente, correrá a cargo dos pro-
pietarios a execución das obras para co-
necta-los servicios existente no núcleo.

4) Cando sexa precisa a apertura de
novas vías en áreas non consolidadas
pola edificación, o ancho mínimo destas
será de 8 metros.

5.2.2.4. Planeamento e desenvo l ve-
mento.

De acordo co disposto no artigo 27.2
da LSG, nesta clase de solo poderán re-
dactarse plans especiais de mellora dos
núcleos rurais, co obxecto de desenvol-
ver unha actuación integral sobre unha
parte do núcleo. Neste suposto, o réxime
urbanístico aplicable será o seguinte:

1) Os propietarios deberán:
a) Cedelle gratuitamente ó concello os

terreos destinados a viais, equipamentos
e dotacións públicas.

b) Ceder gratuitamente os terreos ne-
c e s a rios para situa-la porc e n t a xe do
aproveitamento que legalmente lle co-
rresponda ó Concello.

c) Custear e executa-las obras de ur-
banziación previas no plan especial.

d) Solicita-la licencia de edificación e
edificar cando o plan especial así o esta-
bleza.

1) O aproveitamento urbanístico dos
propietarios dos terreos será o que reste
de detraer ó total establecido no plan es-
pecial de mellora do núcleo rural a por-
centaxe correspondente ó concello, se-
gundo o que se fixe legalmente en cada
momento. Neste intre, ese aproveita-
mento sería o 90 % do total.

2) A densidade máxima resultante do
plan especial de mellora do núcleo rural
será de 20 vivendas/Ha e a tipoloxía das
edificacións, amén de respecta-las nor-
mas xerais tipolóxicas establecidas no
p resente PXO, será congruente coas
existentes no núcleo de que se trate.

5.2.2.5. Normas para o solo de núcleo
rural 2 en áreas consolidadas pola edifi-
cación (NRC).

a) Definición e ámbito.
C o m p rende esta ordenanza aquela

parte dos ámbitos das aldeas e lugares
que conforman os asentamentos rurais
de Vilar de Santos, tal como estes se de-
finiron máis atrás, que dispoñen xa de
servicios urbanísticos ou se localizan en
áreas consolidadas pola edificación. A
delimitación figura grafada nos planos
de ordenación a escala 1: 10.000 de
xeito xeral e a escala 1: 2.000 con deta-
lle para cada núcleo.

b) Sistemas de ordenación.
A edificación será exenta ou aparella-

da; neste último caso, sempre que se
ampare con proxecto conxunto. Podera-
se permiti-la edificación arrimada a me-
dianeira(s) xa existente(s) e a edifica-
ción antre medianeiras (ou en fileira)
para completar tramos xa consolidados
con esta tipoloxía. Esta excepción será
aplicable exclusivamente na marxe da
vía que reúna as condicións de consoli-
dación esixidas. A estes efectos conside-
raranse na tipoloxía de edificación antre
medianeiras en fileira, aqueles tramos
de vías comprendidos antre dúas inter-
seccións viarias que aparezan edifica-
dos, alomenos, en 2/3 da súa lonxitude.
Doutra parte o arrimo limitarase á zona
da medianeira preexistente, sen posibili-
dade de alongamento no sentido do
fondo.

c) Parámetros da edificación.
• Aliñamentos.
Fíxanse nos planos de ordenación. No

seu defecto establécense a 6 m do eixo,
no caso de vías de comunicación antre
núcleos e de 4 m. no interior dos núcle-
os. Cando en calquera estrada, pista, ca-
miño ou rúa houbese sobreanchos na
calzada, estes sumaránselle ó recuado
que lles corresponda dende o eixo para
consegui-lo recuado total.

Nos tramos das vías internas dos nú-
cleos que, con anterioridade á aproba-
ción do presente PXO se atopen conso-
lidadas pola edificación -conforme o
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disposto no apartado 2 anterior- a dis-
tancias inferiores ás sinaladas eiquí, as
novas edificacións poderanse adaptar ós
recuados dominantes, pero nunca a dis-
tancias inferiores ós 3 m do eixo. Esta
excepción non será aplicable ó marxe da
rúa que non estea consolidada.

• Liñas de peche.
A partir do eixo das vías os recuados

das liñas de peche mínimo respectarán
as seguintes distancias:

* Vías de titularidade extramunicipal:
Segundo estableza o titular da vía e,

en calquera caso, alomenos, a 4 ou 3 m
do eixo, segundo se trate de viario exter-
no ou interno dos núcleos, séndolle de
aplicación ós peches o disposto con res -
pecto dos sobreanchos na vía para o re-
cuado da edificación.

* Vías municipais:
Un mínimo de 2 m dende a aresta ex-

terior da vía.
Cando se constrúa unha nova edifica-

ción, a liña de peche, na proxección da
fachada que dea fronte á vía ou espacio
público, deixará libre un recuado -resío-
dun mínimo de 3 m de profundidade, tal
como se reflicte no seguinte gráfico:

• Rasantes.
Como regra xeral, serán as actuais das

vías ás que dea fronte a parcela. A este
respecto, calquera alteración do terreo
p a ra acomoda-la edificación terá de
axustarse ás seguintes condicións:

a) Cando a vía á que dea fronte estea
sen pavimentar acaidamente, a rasante
establecerase na cota de 20 cm por riba
da rasante actual da vía.

b) Os taludes producidos despois de
modifica-la pendente natural do terreo
non excederán do 50 % da dita penden-
te.

c) Os muros de contención que sexan
necesarios como consecuencia das alte-

racións topogr á ficas para acomoda-la
edificación á rasante das vías, axusta-
ranse ás seguintes limitacións:

c1) Se o muro do edificio é ó tempo
muro de contención do terreo, as dimen-
sións son libres, pero non se permite o
caso no que o muro de cimentación e
contención sexa visible por riba da pen-
dente natural do terreo (grafico 1 páx.
24).

c2) Cando o muro ou taúde se separe
do edificio, quedando visto, en ningún
caso se permitirá que a altura sexa supe-
rior a 2 m agás nos casos onde non sexa
paralelo á fachada, que terá que ser 1 m
A distancia ó edificio será 2 m e a lon-
xitude máxima, a do edificio máis 3 me-
tros a cada lado (gráfico 2 páx. 24).

c3) Os muros que miren cara ó exte-
rior da parcela cumprirán co seguinte
(gráfico 3 páx. 24):

* Cando sexa límite da parcela coa rúa
ou camiño, a altura máxima será de 1 m.

* No interior da parcela aceptarase
sempre que a liña de pendente máxima
non supere o 25%.

• Situación da edificación.

As edificacións exentas poderán si-
t u a rse libremente dentro da parc e l a ,
sempre que se localice a fachada princi-
pal dentro da franxa dos primeiros 10
metros, medidos dende o aliñamento,
reflectido en planos.

• Separación a lindeiros.
O recuado mínimo a lindeiros laterais

e posteriores será de 3 metros agás nos
casos de edificación arrimada ou media-
neira no lado ou lados arrimados. Esta
distancia terá que ser respetada por toda
a edificación (beirados, aleiros, alpen-
dres, etc.). Non obstante, permitirase ó
arrimo ós lindes laterais, e sen prexuízo
a terceiros, daquelas edificacións auxi-

liares que non acaden os 3 metros de al -
tura, se sitúen exentas verbo da edifica-
ción principal e se sitúen na parte poste-
rior da parcela.

• Ocupación máxima da parcela.
Será do 60 % nos núcleos da Veiga e

do 80 % nos núcleos da montaña, rela-
cionados ambos máis adiante, no epígra-
fe onde se fixa a parcela mínima. A estes
efectos computarán, ademais da edifica-
ción principal, as edificacións auxiliares
e complementarias (cobertizos, alpen-
d re s , c o rt e s , e t c.). Excep c i o n a l m e n t e,
permitiranse ocupacións maiores cando
se trate da anovación de edificios exis-
tentes; neste caso a ocupación máxima
non poderá supera-la da edificación an-
terior obxecto da anovación,ou cando se
trate de edificacións novas en parcelas
situadas antre edificacións existentes e
que non podendo cumprir tal condición,
deberán nembargantes respecta-lo resto
dos parámetros definidos.

• Edificabilidade.
A edificabilidade máxima será de 0,5

m2/m2 en zonas do núcleo onde o sane-
amento se resolva a través da rede mu-
nicipal de evacuación de augas residuais

ou se conecte a esas
re d e s , e de 0,40
m2/m2, para as que se
sitúen fóra destas
zonas e resolvan o sa-
neamento por medio
de sistemas indiv i-
duais (fosas sépti-
cas...)

Terán a considera-
ción de canalizacións,
a estes efectos, aque-
las redes que boten os
vertidos con suficien-
tes garantías de depu-
ración e hixiene a
unha distancia non in-
ferior a 200 m de cal-
quera dos núcleos de
poboación existentes.

No caso de que se
procedese á reestruc-

turación dunha edificación tradicional
existente na parcela, poderase conserva-
la edificabilidade primitiva anque supe-
re a aquí establecida.

Pa ra os efectos de edifi c ab i l i d a d e,
computará tanto a edificación principal
como as auxiliares que superen os 30
m2 en planta ou de menor superficie que
acaden alturas superiores ós 3 metros.
En calquera caso, estas edificacións au-
xiliares computarán para os efectos de
ocupación da parcela.

• Altura máxima.
A altura máxima sobre rasante (AMR)

será de 7 metros, equivalente a baixo e
unha planta alta,medidos dende a rasan-
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te da vía á que dea fronte . Así mesmo, a
altura máxima da edificación medida no
punto máis desfavorable dos seus para-
mentos exteriores, dende a rasante do te-
rreo, (AMP) non poderá supera-los 8 m.

Por riba da altura máxima non se per-
mitirán outras construccións que non
sexan os elementos de cuberta ou insta-
lacións técnicas (antenas, ch e m i n e a s ,
etc.).

Permitirase a utilización vivideira do
faio ou espacio baixo cuberta nas condi-
cións establecidas nas ordenanzas xerais
de volume e tipolóxicas.

• Voos.
Só se poderá supera-lo aliñamento cos

corpos voados que se han permitir nas
o rdenanzas xe ra i s , cando a distancia
entre os aliñamentos opostos da vía de
que se trate, supere os 6 metros, cun 10
% do ancho da rúa establecéndose a súa
dimensión máxima en 0,8 metros. Pode-
rase voar nos outros paramentos da edi-
ficación que dan vista á parcela, sempre
que non se supere o ancho máximo de
0,8 m.

• Parcela mínima.
a) Núcleos rurais da Veiga (As Casas

da Veiga, Castelaus, O Mosqueiro, Para-
da de Outeiro, A Ponte, O Vieiro): 600
m2.

b) Núcleos de montaña (Bréixome de
Abaixo, Bréixome de Arriba, Laioso,
Toxediño, A Venda): non se fixa.

d) Outras condicións.
d1) Será preceptiva a realización dun

plan especial de mellora dos núcleos ru-
rais cando nos núcleos nos que sexa de
aplicación a presente ordenanza se dean
as seguintes circunstancias:

1º) Se teñan concedido un número de
licencias, no seu ámbito que supoña
máis dun 40 % do censo de vivendas
existentes no núcleo no intre da aproba-
ción do PXO.

2º) Cando, aínda sen ter acadada esta
porcentaxe, pero superado o 20 %, o nú-
mero de licencias para edificacións des-
tinados a usos diferentes ao de vivenda
supoñan máis do 50 % das licencias
concedidas.

d2) Tamén se poderán redactar PEM
dos núcleos rurais co obxecto de desen-
vo l ver unha actuación integral sobre
unha parte do núcleo. Neste suposto,
aplicarase o previsto no artigo 76.5 da
LSG, sendo a densidade máxima permi-
tida a de 20 vivendas por Ha; a tipoloxía
das edificacións harmonizará coa edifi-
cación xa existente no núcleo, amén de
cumprir coas esixencias tipolóxicas con-
tidas na normativa do PXO.

e) Dotación de espacios libres.
A dotación mínima de parques e

zonas verdes ou libres de uso comunita-
rio fíxase en 3 m2/hab. Para o cómputo

establecido terase en conta a unidade
parroquial. A previsión total de superfi-
cie de espacios libres existentes na pa-
rroquia (expresada en m2) dividida polo
número de núcleos rurais delimitados
nela debera ofrecer un cociente (100
m2, independentemente do estándar que
lle corresponda en función do número
de habitantes dos ditos núcleos).

f) Usos.
Pe rm i t i ranse os usos propios do

mundo rural: vivenda, pequenos obra-
doiros artesanais, comercial, hosteleiro,
turismo rural, agropecuario e os equipa-
mentos propios do rural. 

• Vivenda (categoría 1ª).
• Industrial (categoría 1ª e 2ª e 3ª).
• Comercial (categoría 1ª).
• Hoteleiro (categoría 1ª e 3ª).
• Garaxe-aparcamento (categoría 1ª,

2ª e 5ª).
• Sanitario-asistencial (categoría 2ª).
• Educativo (categoría 1ª).
• Sociocultural e recreativo (categoría

1ª).
• Deportivo.
• Relixioso.
• Agropecuario (categoría 1ª).
6. Normas para o solo de núcleo rural

2 en áreas non consolidadas pola edifi-
cación. (NRNC).

1. Definición.
C o m p rende esta ordenanza aquela

parte dos ámbito das aldeas e lugares
que, conformando parte inequívoca dos
asentamentos rurais de Vilar de Santos
tal como estes se definiron máis atrás, se
localizan en áreas non consolidadas pola
edificación. A delimitación figura grafa-
da nos planos de ordenación a escala 1:
10.000 de xeito xeral e a escala 1: 2.000
para establecemento de aliñamentos.

2. Sistemas de ordenación.
A edificación será forzosamente exen-

ta.
3. Parámetros da edificación.
• Aliñamentos e rasantes.
Os aliñamentos fíxanse nos corres-

pondentes planos.
Liñas de peche.
A partir do eixo das vías os recuados

das liñas de peche mínimo respectarán
as seguintes distancias:

a) Vías de titularidade extramunicipal:
segundo se estableza polo titular da vía
e, en calquera caso, alomenos a 4 m do
eixo.

b) Vías municipais:un mínimo de 2 m
dende a aresta exterior da vía.

• Rasantes.
Será de aplicación o disposto para este

parámetro na norma para as áreas con-
solidadas do núcleo.

• Situación.
As edificacións poderanse situar libre-

mente dentro da parede, sempre que a

fachada principal se localice dentro da
franxa dos primeiros 30 m., medidos
dende o aliñamento.

• Separación a lindeiros.
O recuado mínimo a lindeiros laterais

e posteriores será de 3 m.
• Ocupación máxima da parcela.
Será do 30 %; a estes efectos compu-

tarán, ademais da edificación principal,
as auxiliares e complementarias (cober-
tizos, alpendres, cortes, etc.).

• Edificabilidade.
A edificabilidade máxima fíxase en

0,35 m2/m2, sen poder supera-los 350
m2 a edificación destinada a vivenda.
Exceptúanse desa obriga as construc-
cións e instalacións para usos agrope-
cuarios que poderán acadar un máximo
de 1.500 m2.

• Altura máxima.
Igual que o disposto para as áreas

consolidadas do núcleo.
• Parcela mínima.
a) Para os núcleos da Veiga: 1.000 m2.
b) Para os núcleos da Montaña: 500

m2.
d) Outras condicións.
Nesta zona non se permitirán plans es-

peciais de mellora dos núcleos que pre-
tendan desenvolver actuacións integrais.

e) Usos.
Permitiranse os mesmos usos que para

as áreas consolidadas do núcleo. 
5.3. Sólo rústico.
1. Clases.
O solo rústico, de acordo co disposto

na LSG e no RD Lei 4/2000, do 23 de
xuño, divídese en dúas grandes clases:

a) Solo rústico apto para o desenvol-
vemento urbanístico (RC).

O solo rústico apto para o desenvolve-
mento urbanístico, en función do uso
prioritario, divídese en:

a1) Solo rústico apto para a urbaniza-
ción de uso industrial (RC1)

a2) Solo rústico apto para a urbaniza-
ción de uso residencial (RC2).

b) Solo especialmente protexido.
O solo especialmente protexido diví-

dese nas seguintes clases:
b1) Solo do espacio da Veiga, no que,

á súa vez, se fai a distinción entre:
b1.1) Zona equipamental lúdico-de-

portiva.
b1.2) Resto da zona.
b2) Solo de ríos e regatos.
b3) Solo de recuperación etnográfica

(Saa).
b4) Solo agrario.
b5) Solo de mato
b6) Solo de protección histórico-artís-

tica.
5.3.2. Disposicións comúns a todo

solo rústico.
a) Os terreos clasificados como solo

rústico só poderán ser destinados ós

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE 25Venres, 12 de xullo de 2002 - N.º 159



usos característicos do medio rural, ven-
cellados á utilización racional dos recur-
sos naturais, pero respectando, en cal-
quera caso, as determinacións que sobre
da conservación dos espacios naturais e
da flora e fauna silvestres se conteñen na
Lei 4/1989, do 27 de marzo.

b) Nos terreos situados nesta categoría
de solo -e agás prohibición expresa que
conteña a normativa-, poderanse realizar
construccións destinadas a actividades
agrícolas, gandeiras, forestais, extracti-
vas, piscícolas e outras calquera sempre
que garden relación coa natureza, esten-
sión e destino do predio ou coa explota-
ción de re c u rsos nat u ra i s , así como
construccións e instalacións vencelladas
á execución, mantemento e servicio das
obras públicas.

c) Excepcionalmente poderanse auto-
rizar pola Comunidade Autónoma cons-
truccións e instalacións para fins de in-
terés xeral que teñan que se emprazar no
medio rural ou aquelas das que a súa lo-
calización veña determinada polas ca-
racterísticas e exixencias da actividade.

Para a concesión da preceptiva licen-
cia municipal deste tipo de obras, será
requisito imprescindible e previo a ob-
tención de autorización do órgano auto-
nómico competente, logo da informa-
ción pública do proxecto polo prazo de
vinte días.

d) Tódalas construccións que se poi-
dan inzar nas distintas áreas desta cate-
goría de solo terán que ser illadas e de-
berán harmonizar co medio no que se
emprazan,quedando prohibidas as edifi-
cacións características das zonas urba-
nas e as vivendas e usos residenciais no
caso de solos especialmente protexidos
e nos rústicos aptos para urbanizar antes
de que se proceda a elaborar e aproba-lo
correspondente plan parcial.

e) Nas transferencias de propiedade,
divisións e segregacións de terreos nesta
clase de solo, non se poderán acometer
fraccionamentos en contra do disposto
na lexislación agraria. Neste senso, a
parcela mínima edificable non será infe-
rior á unidade mínima de cultivo esta-
blecida pola lexislación agra ria para
cada municipio en cada momento.

5.3.3. Condición específica do solo
rústico común namentras non se encete
o seu desenvolvemento urbanístico.

1.- No solo rústico que non teña fixa-
das polo PXO medidas de protección es-
pecial, e con carácter excepcional só se
permitirán construccións e edificacións
de interese xeral se media autorización
expresa do órgano competente da Xunta
de Galicia.

5.3.4. Outras condicións.
2

1ª) Para os efectos do disposto na
LSG con respecto do solo rústico, pode-
ranse chantar neste solo construccións
destinadas a actividades agrícolas, fo-
restais, gandeiras ou outras que garden
relación coa natureza e destino do pre-
dio ou coa explotación dos recursos na-
turais.

Cando estes usos teñan carácter inten-
sivo han requirir forzosamente de previa
a u t o rización autonómica, s egundo se
desprende da sentencia do Tribunal Su-
premo do 28/11/2000.

2ª) Para os efectos do disposto no
mesmo artigo 77.2 da LSG entenderase
por construccións vencelladas á execu-
ción, mentemento e servicio das obras
públicas permitidas as seguintes:

a) As vencelladas á execución da obra
pública:

• Plantas de fabricación de formigón
ou de aglomerado asfáltico.

• Construccións para almacén de ma-
teriais, útiles ou maquinaria.

• Edificacións auxiliares de obra :
aseos e comedores de persoal, casetas e
oficinas de obra.

b) Vencelladas ó mantemento e servi-
cio das obras públicas:

- Construccións para almacén de ma-
teriais, utensilios ou maquinaria cun ta-
maño máximo de 50 m2.

• Marquesiñas e refuxios en paradas
de transporte público.

1™ Para os efectos do disposto no
apartado 3 do artigo 77 da LSG enten-
derase por construccións ou instalacións
para fins de interese xeral que teñan que
situarse no medio rural, que precisan da
autorización previa da CPTOPV, logo
do recoñecemento dese interese polo ór-
gano urbanístico autonómico competen-
te.

5. Condicións que deben re u n i - l a s
parcelas onde se vaian situar edifica-
cións autorizables segundoa LSG.

a) Contarán con aceso rodado, por vía
pública,que permita a circulación de ve-
hículos automóbiles.

b) Terán que te-la posibilidade de en-
ganche á rede de subministración de
enerxía eléctrica.

2 c) Satisfarán o abastecemento de
auga por captación individual, que ga-
ranta o caudal suficiente para o uso soli-
citado e as condicións de potablidade.
As captacións e/ou depósitos de abaste-
cemento ás vivendas terán que separarse
de calquera fosa séptica, esterqueira ou
calquera fonte contaminante, un mínimo
de 25 metros

d) Contarán con instalación de eva-
cuación e tratamento de augas residuais
por medios individuais de xeito que se
garanta a non contaminación do medio
natural. Como mínimo, o tratamento das

augas residuais das vivendas axustarase
ós sistemas que a tal fin se describen na
N o rma Tecnolóxica da Edifi c a c i ó n
NTE-ISD de 1974.

Nas vivendas que teñan como anexos,
cortes ou cortellos, estes teranse que
illar das vivendas, dispoñendo de entra-
das independentes.

5.3.6. Outras condicións específicas
en solo rústico común.

1º) Incompatibilidades.
As actividades industriais de interese

xeral, que logo da preceptiva autoriza-
ción do órgano urbanístico autonómico
competente se poidan desenvolver nesas
áreas, terán que ter unha relación direc-
ta co uso e destino do predio. Esta in-
compatibilidade non rexerá para as áreas
de monte baixo. No suposto de que estas
actividades dispoñan desa previa autori-
zación, para poder obter licencia muni-
cipal, ademais dese requisito esencial
terán que cumprir coas determinacións
que veñen de seguido ( Ben entendido
que o feito de que cumpran co disposto
no punto 2º non confire dereito ningún
se antes non se declara o interese xeral e
se autoriza a súa construcción polo ór-
gano autonómico competente, que para
as actividades averiadas ó artigo 77.2 da
LSG que teñen carácter intensivo tamén
é preceptiva.)

2º) Parámetros cuantitativos:
Recuados.
a) As vías: serán obrigados os recua-

dos mínimos que determine o titular da
vía e, no seu defecto, un mínimo de 10
m verbo do eixo.

b) A lindeiros: mínimo de 5 metros.
Parcela edificable:
2 Superficie mínima e ocupación má-

xima.
En tódolos casos, a parcela mínima

terá que ser igual ou superior á da uni-
dade mínima de cultivo que se estableza
en cada momento pola administración
competente.

Outras condicións:
3 a) Condicións para construccións

destinadas a explotacións de carácter
gandeiro.

As novas explotacións gandeiras de-
berán respecta-las distancias demanda-
das pola lexislación específica, e en cal-
quera caso separarse de calquera núcleo
de poboación existente un mínimo de:

- Granxas de vacún: 400 metros.
- Granxas de ovino: 400 “
- Granxas de porcino: 2.000 “
- Granxas de aves: 600 “
- Granxas doutros: 1.500 “
Este requisito non será de aplicación

para as explotacións existentes no inte-
rior dos núcleos rurais ou no seu contor-
no inmediato (100 m da poligonal para-
lela á delimitación).
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5.3.7. Incorporación ó solo urbaniza-
ble de áreas de solo rústico común.

a) Previsión.
De acordo co disposto no artigo 14.d)

da LSG, (e de conformidade co estable-
cido nos artigos 9, 15, 16 e 17 da “Lei
6/1998” e do RDL 4/2000 que modifica
esa lei), o presente PXO fixa as condi-
cións nas que as áreas de solo rústico
común aquí previstas se poden incorpo-
rar ó proceso de desenvolvemento urba-
nístico.

b) Desenvolvemento urbanístico.
Para esa incorporación ó proceso de

desenvolvemento urbanístico será preci-
sa a redacción e aprobación dos corres-
pondentes planos parciais. De acordo co
disposto no artigo 78.2 da LSG, o réxi-
me urbanístico aplicable a estas áreas,
logo da aprobación do plano parcial,
será o correspondente ó solo urbaniza-
ble.

c) Especificidades propias deste tipo
de planos parciais.

Os planos parciais desta natureza, en
razón do disposto no artigo 23 da LSG,
ademais das determinacións que logo se
explicitarán, deberán:

• Xustifica-la viabilidade da iniciativa
formulada e a súa coherencia coas estra-
texias do plano xeral que desenvolvan e
coa estructura xeral do territorio previs-
ta no dito plano xeral.

• Garanti-lo enlace da área delimitada
no plano parcial coas redes viarias e ser-
vicios integrantes dos sistemas xerais
que en tanto que partes esenciais da es-
tructura do territorio municipal, trala de-
terminación dos elementos e redes exte-
riores de infraestructuras sobre os que se
vaia a apoia-la actuación no plano par-
cial desenvolvido que, en calquera caso,
se terán que ceder gratuitamente ó con-
cello e custear, de se-lo caso, as obras.

• Sinala-las medidas precisas para a
integración da iniciativa no ámbito do
solo rústico onde se formula, así como
as medidas que se determinan para me-
llora-las condicións e os equipamentos
das áreas de solo urbano existentes no
contorno da zona que se pretende desen-
volver.

• Establecemento de garantías para o
exacto cumprimento de tódalas obrigas
e compromisos que o desenvolvemento
urbanístico conleva, ben sexa en metáli-
co, en valores públicos ou mercede a
aval bancario, e nas cantidades que se
determinan pola administración.

a) Outras determinacións deste tipo de
planos parciais.

Os planos parciais que desenvolven
áreas que o plano xeral de ordenación
c u a l i fique como solo rústico común
aptas para o desenvolvemento urbanísti-
co conterán as determinacións que di-

manan do que se establece no artigo
45.1 do Regulamento de planeamento
vixente, ou no que, no seu día, estableza
o regulamento a que se fai mención na
disposición transitoria terceira da LSG.

Cando menos, esas determ i n a c i ó n s
terán:

1) Determinación da área de planea-
mento que abrangue o plano parcial.
Non se poderán desenvolver áreas de
menos de 15.000 m2 nin de máis de
60.000 m2 por medio dun só plano par-
cial. Tamén a delimitación das zonas en
que se divide o territorio ordenado por
razón dos usos e das tipoloxías edifica-
torias.

2) Usos. Nos planos de ordenación do
p resente PXO re flíctese a distinción
entre as áreas onde só se permitirá o uso
industrial e aquelas outras nas que se au-
torizará o uso residencial e os compati-
bles con el. O que figura como RC 1 terá
uso industrial e o RC 2 terá usos resi-
dencial e compatibles. Calquera altera-
ción desta disposición tería que vir pre-
cedida dunha modificación puntual do
PXO.

3) Tipoloxías.
O plano parcial establecerá as corres-

pondentes tipoloxías edificatorias per-
mitidas no seu ámbito, tendo en conta os
seguintes criterios:

• A edificación residencial deberá ser
prioritariamente exenta, pero poderíase
permitir vivendas arrimadas se non se
supera o número de seis.

• As edificacións que se destinen en
ex cl u s ividade a outros usos deb e r á n
manter unhas proporcións semellantes á
da edificación residencial.

• En ningún caso superarán as dúas
plantas máis a de baixo cuberta (PB +
PA + PBC) os 6 m de altura sobre a ra-
sante (AMR) e 7 m de altura en calque-
ra punto (AMP).

• Respectaranse escrupulosamente as
condicións xerais tipolóxicas da norma-
tiva.

4) Delimitación das zonas en que se
divide a área planeada e fixación das
unidades de execución, de se-lo caso,
que se vexan necesarias.

5) Reservas mínimas.
51) Sistema de espacios libres de do-

minio e uso público:
• 18 m2 por vivenda e ou 100 m2 de

edificación residencial, sen que baixe do
10 % da superficie ordenada.

52) Equipamento comunitario de ca-
rácter público.

• 10 m2 por vivenda ou por cada 100
m2 de edificación residencial prevista.

53) Emprazamentos para centros asis-
tenciais e sanitarios.

• 3 m2 por vivenda ou 100 m2 de edi-
ficación residencial prevista.

54) Aparcamentos.
1 praza de aparcamento por cada vi-

venda ou 80 m2 de edificación (dispos-
to conforme co que se dispón no artigo
22,1.g) da LSG).

6) Infraestructuras.
6.1. De comunicación.
O plano parcial, ademais de prever e

garanti-lo enlace da área co SX de co-
municacións, así como custealo e, de se-
lo caso, executalo; establecerá e deseña-
rá a rede de comunicacións interna, co
sinalamento de aliñamentos e rasantes.
A sección transversal do viario debe res-
ponder á maior ou menor previsión de
edificación prevista sobre das marxes
del, así como dos usos que para esas bei-
ras se autoricen ou prevexan. En calque-
ra caso, a sección mínima antre aliña-
mentos non debe ser inferior a 1,5 veces
a altura máxima da edificación sen que
baixe, en ningún caso de 8 metros.

2. Características e trazado das galerí-
as e redes de abastecemento de auga,
rega e hidrantes contra incendios, rede
de sumidoiros, enerxía eléctrica, ilumi-
nación, rede telefónica, etc.

O plano parcial deberá garantir:
1) Subministración de auga para a po-

boación prevista dun mínimo de 250 li-
tros/habitante/día, en condicións de óp-
tima potabilidade. No caso de que o uso
s exa industrial unha dotación de 1
m3/día por cada 100 m2 construíbles.

2) Subministración de enerxía eléctri-
ca por enriba dos 30 watios de potencia
por m2 de terreo ordenado ou 60 w por
cada m2 construíble. Tódalas redes de
s e rvicios deberán decorrer obri ga d a-
mente baixo terra, aproveitando para iso
un foxo escalonado, de xeito que será
máis doada calquera reparación de ava-
rías.

O plano parcial fixará as condicións
de cálculo a ter en conta polo(s) proxec-
to(s) de urbanización.

7) A avaliación que se terá que conter
no plano parcial desagregará os concep-
tos seguintes:

• Movemento de terras.
• Afirmado de viario e encintado de

beirarrúas.
• Estructuras.
• Sinalización.
• Saneamento.
• Abastecemento de auga, rega e hi-

drantes contra incendios.
• Rede enerxía eléctrica.
• Iluminación pública.
• Rede de telefonía.
• Xardinería
• Mobiliario urbano.
• Construccións dotacionais, se é o

caso.
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• Indemnizacións, se proceden, polas
expropiacións necesarias para as cone-
xións cos sistemas xerais.

8) Plano de etapas.
O plano parcial deberá contar cun

plan de etapas no que se especifique o
desenvolvemento no tempo das súas de-
terminacións. Deberá incluí-la nidia fi-
xación dos prazos nos que se deberán
cumpri-las obrigas de cesión, distribu-
ción de cargas e beneficios e urbaniza-
ción, así como o de solicitar licencia de
edificación, unha vez adquirido o derei-
to ó aproveitamento urbanístico.

9) Sinalamento do sistema de actua-
ción.

10) Planimetría.
Tanto os planos de información como

os de ordenación deberanse elaborar a
unha escala mínima de 1: 1.000.

Os planos de información recollerán
con nitidez todo o relativo ó medio físi-
co no que se vaian desenvolver, así
como a realidade catastral.

Os planos de proxecto conterán como
mínimo:

• Delimitación.
• Zonificación,con asignación de usos

detallados, sistema de espacios libres,
dotacións, etc.

• Rede viaria, co sinalamento de ali-
ñamento e rasantes e conexións co SX
de comunicacións.

• Rede de servicios.
• Delimitación, se procede, de unida-

des de execución.
• Plano de etapas.
11) Aproveitamento.
O plano parcial, de acordo co estable-

cido no artigo 94 da LSG, determinará o
aproveitamento tipo do sector, conforme
co procedemento establecido no artigo
93 da LSG, é dicir: dividindo o aprovei-
tamento lucrativo total da área de repar-
to -coincidente co sector desenvolvido
polo plano parcial-, aproveitamento ex-
presado en metros cadrados do uso ca-
racterístico, pola superficie total da área,
incluíndo os sistemas xerais pertencen-
tes ou adscritos a ela.

Definido conforme co disposto nos ar-
tigos 93 a 94 da Lei do solo de Galicia
(LSG) o aproveitamento tipo de calque-
ra das áreas reguladas polo presente ar-
tigo, non poderá supera-los 0,5 m2/m2
do uso e tipoloxía características de
cada área.

12) Plans para usos industriais.
Os plans parciais que desenvo l va n

solo para usos industriais deberán conte-
las mesmas determinacións que os plans
parciais industriais xa aprobados con
anterioridade.

5.3.8. Condicións do solo rústico de
especial protección.

1. Definición e ámbito.

Comprende tódalas zonas e elementos
que encerran valores productivos, paisa-
xísticos, medioambientais ou pertencen-
tes ó patrimonio histórico-artístico, et-
nográfico e cultural do pobo que deben
ser especialmente protexidos polo pla-
neamento.

2. Normas xerais.
a) Na totalidade do solo rústico espe-

cialmente protexido, en virtude das dis-
posicións que determine o PXO, queda
expresamente prohibida a construcción
ou situación dos elementos seguintes:

- Publicidade estática ou dinámica de
carácter comercial, agás indicadores tu-
rísticos, indicadores de posición ou di-
rección ou carteis institucionais, que se
axusten á lexislación sectorial aplicable.

- Calquera instalación que podendo
ser autorizable pola normativa específi-
ca, non xustifique fidedignamente, a tra-
vés dun estudio de impacto ambiental, a
súa integración no medio e o respecto
das condicións naturais que deron moti-
vo á súa protección.

- As vivendas unifamiliares de calque-
ra tipo (artigo 77 da LSG).

- Calquera construcción ou instalación
que non respecte as incompatibilidades
de uso fixadas no PXO, tanto as consig-
nadas de xeito xenérico no presente arti-
go, como as específicas de cada tipo de
protección.

b) Agás nos casos en que se conteñan
unhas condicións específicas distintas
en cada categoría de solo especialmente
protexido, nesta clase de solo en cum-
primento do disposto nos artigos 77 a 79
da LSG e 30 da LRSV, ademais da nor-
mativa que lle sexa de aplicación en
función dos valores esenciais para prote-
xer, no excepcional suposto de que se
permita construír (construccións desti-
nadas a actividades agrícolas, forestais,
gandeiras ou outras que garden relación
coa natureza, extensión e destino da
leira ou coa explotación dos recursos na-
turais, así como as construccións e ins-
talacións vencelladas á execución, man-
temento e servicio de obras públicas) ou
cando se obtivera autorización precepti-
va do órgano urbanístico autonómico, os
requisitos cuantitativos mínimos terán
que ser:

- Parcela mínima: 5.000 m2.
- Ocupación máxima da parcela: 15%.
- Altura máxima construible (AMP):

4,5 m2 (1 planta).
- Separación mínima a vías: 25 metros

da aresta exterior de explanación.
- Separación mínima a lindeiros: 5 m

de aresta exterior da explanación.
- Edifi c abilidade máxima: 0 , 2 0

m2/m2.
3) Condicións específicas para cada

categoría de solo de especial protección.

A) Solo do espacio natural da Veiga.
a) Razóns da protección. A superficie

así clasificada e cualificada atopábase
dentro da delimitación do que as NC e S
da provincia de Ourense denominaban
“Espacio natural da Veiga de Ponte Li-
ñares”, se ben hai que dicir que, no que
atinxe ás ribeiras do río e canle ó seu
paso por Vilar de Santos, estes terreos xa
non foron incluídos dentro da rede Na-
tura 2000. De calquera xeito entende-
mos que A Veiga segue a ser un espacio
que posúe valores dignos de seren prote-
xidos, por máis que se poidan compati-
bilizar con eles determinados usos. A
delimitación da Veiga que se propón que
modifica a reflectida nas NC e S da pro-
vincia de Ourense é a que se contén nos
planos de ordenación a escala 1:5.000.
Hai que salientar que entre a canaliza-
ción dos aportes hídricos (lagoa de An-
tela e río Limia) e a concentración par-
celaria, que levou parella a corta total da
vexetación arbórea existente (formando
seves que festoneaban as propiedades,
agras ou prazas), as condicións medio-
ambientais desta zona, no Concello de
Vilar de Santos, trocaron por completo.
E por iso que se pretende levar adiante
un labor de rexeneración do arboredo
autóctono, ligando este labor ó acondi-
cionamento dunha área lúdica (deporti-
vo-turística), na parte que linda coa ri-
beira dereita do río Limia.

b) Zonas.
En virtude do anterior considérase a

existencia de dúas zonas diferentes:
- Zona equipamental.
- Resto da área de EN.
c) Obxectivos perseguidos e procede-

mento.
Rexeneración paisaxística e medio-

ambiental así como posta en valor da
área para incrementa-la atractividade tu-
rística do concello.

Para o desenvolvemento desta área
será preceptiva a realización dun plan
especial, cuns obxectivos que se concre-
tan no seguinte epígrafe.

d) Usos permitidos.
d1) Na zona equipamental permitiran-

se os seguintes usos:
1) Recuperación do arboredo autócto-

no.
2) Disposicións do terreo para acaelo

a funcións de carácter equipamental, in-
cluída a súa recuperación como zona
húmida, mantendo a vexetación herbá-
cea nas rúas do campo.

3) Disposición dunha pequena área de
servicios (restaurante, cafetería, alma-
cén, etc.), onde se permitirá inzar unha
edificación que:

- Non superará os 400 m2 construídos
en edificación de planta baixa, cunha al-

28 Venres, 12 de xullo de 2002 - N.º 159BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE 



tura máxima de 4 m e altura máxima de
cuberta de 3,5 m.

- Haberá de axustarse escrupulosa-
mente ás disposicións tipolóxicas esta-
blecidas con carácter xeral na normati-
va; e, a maiores, ser construída utilizan-
do a pedra (e o vidro) nos paramentos
exteriores, a tella de barro cocido na cu-
brición e a madeira na carpintería exte-
rior.

4) Prever unha área de aparcamento
de 10 prazas por cada 100 m2 construí-
bles.

5) Permitiranse, en xeral, as activida-
des de goce, promoción e investigación
do patrimonio natural, sempre que non
comporten edificación. Só se permitirá a
construcción de observatorios de aves,
construídos en madeira e conveniente-
mente camuflados na paisaxe, así como
niños artificiais.

6) Non se permitirá a circulación de
vehículos de motor privados -agás os de
uso agropecuario e os autorizados- nas
vías que decorren paralelas ás canles,
polas beiras destas.

7) Non se permitirán os tendidos aére-
os de liñas eléctricas, telefónicas, etc.

d2) No resto da zona rexerán as mes-
mas condicións que na zona de especial
protección agraria, pero coa prohibición
de inzamento de calquera construcción,
instalación ou edificación, agás as infra-
estructuras de rega, de se-lo caso.

Non se permitirá a apertura de novas
canteiras ou calquera tipo de actividade
extractiva fóra dos espacios lindeiros ó
solo rústico protexido da Veiga fixados
para esa función, nos planos de ordena-
ción, espacios dos que a localización
vén determinada, xustamente, pola ne-
cesidade de recuperar espacios para a
rexeneración medioambiental futura.

B) Solo rústico de protección de ríos e
regatos.

1. Definición, ámbito e normas de
protección (estas normas póndese sola-
par coas dimanantes da condición de es-
pacio natural da Veiga).

Comprende os terreos que son obxec-
to de protección por parte da Lei de
augas (Lei 29/1985, do 2 de agosto e o
regulamento que a desenvolve, aproba-
do polo RD 849/1986, do 11 de abril),
que constitúen o dominio público hi-
dráulico, a saber:

a) As augas continentais, tanto as su-
perficiais como as soterradas anovables
con independencia do tempo de anova-
ción.

b) Os leitos de correntes naturais, con-
tinuas ou discontinuas.

c) Os leitos dos lagos e lagoas e os dos
encoros superficiais en canles públicas.

d) Os acuíferos soterrados para os
efectos dos actos de disposición ou de
afección dos recursos hidráulicos.

2. Normas de protección de carácter
xeral.

Coa protección do dominio público
hidráulico e o ecosistema que nel se in-
s i re preténdese conseguir un acaído
nivel de calidade das augas; impedi-la
contaminación das augas superficiais e
evitar todo tipo de actuación que poida
degradar tanto o dito dominio público
como e ecosistema fluvial no seu con-
xunto.

Usos permitidos:
Permítense sen necesidade de autori-

zación administrativa e de conformidade
co que dispoñen a lei e mailos regula-
mentos, usa-las augas superficiais, men-
tres decorren polos seus leitos naturais
e/ou as canles construídas, para beber,
l ava r, e outros usos domésticos, a s í
como para bebe-lo gando ou baño das
p e rsoas sempre que non se pro d u z a
unha alteración do caudal e a calidade
das augas.

Usos permitidos logo de autorización:
Permítense, logo de autorización ad-

ministrativa:
a) A navegación e flotación.
b) O establecemento de barcas de

paso e os seus embarcadeiros.
c) Calquera outro uso, non incluído na

alínea anterior, que non exclúa a utiliza-
ción do recurso por terceiros.

Usos prohibidos:
Con carácter xeral queda prohibido

nos bens citados anteriormente:
a) Efectuar vertidos directos ou indi-

rectos que contaminen as augas.
b) Acumular residuos sólidos, lixo ou

substancias, calquera que sexa a súa na-
tureza e o lugar no que se poñan, que
constitúan ou poidan constituír un peri-
go de contaminación das augas ou de
degradación do seu medio.

c) Efectuar accións sobre o medio fí-
sico biolóxico afecto ás augas que cons-
titúan ou poidan constituír unha degra-
dación del.

a) O exercicio de actividades dentro
dos perímetros de protección fixados
nos planos hidrolóxicos, cando poidan
constituír un perigo de contaminación
ou degradación do dominio público hi-
dráulico.

b) A construcción de encoros, cadoi-
ros ou represas que alteren a canle do
río. A eses efectos entenderase altera-
ción a detención das augas por presas
que teñan un dique de máis de 1 m de al-
tura sobre do nivel actual da canle.

Toda actividade susceptible de provo-
ca-la contaminación ou degradación do
dominio público hidráulico e, en parti-
cular, o vertido de augas e de productos

residuais susceptibles de contamina-las
augas continentais, requirirá autoriza-
ción administrativa.

Vertidos.
Cando o vertido poida dar lugar a in-

filtración ou almacenamento de substan-
cias susceptibles de contamina-los acuí -
feros ou as augas soterradas, só se pode-
rá autorizar se o estudio hidrolóxico pre-
vio demostrase a súa inocuidade.

As autorizacións administrat iva s
sobre establecemento, modificación ou
traslado de instalacións ou industrias
que orixinen ou poidan orixinar verti-
dos, outorgaranse condicionadas á ob-
tención da correspondente autorización
de vertido.

Leitos, ribeiras e marxes.
Enténdese por leito natural dunha co-

rrente continua ou discontinua o terreo
cuberto polas augas nas máximas creci-
das ordinarias.

Enténdese por ribeiras as faixas late-
rais dos leitos públicos situadas por riba
do nivel de augas abaixo, e por marxes
os terreos que limitan cos leitos.

Zona de servidume.
As marxes en toda a súa extensión

lonxitudinal están suxeitas a unha zona
de servidume de 5 m de ancho, para uso
público e ten os seguintes fins:

a) Paso para o servicio de persoal de
vixilancia do leito.

b) Paso para o exercicio de activida-
des de pesca fluvial.

c) Paso para o salvamento de persoas
e bens.

d) Varado e amarre de embarcacións
de forma ocasional e en caso de necesi-
dade.

Os propietarios desta zona de servidu-
me poderán sementar e plantar especies
non arbóreas, sempre que non impidan o
paso sinalado, e non poderán edificar
sen obte-la autorización pertinente, que
se outorgará só en casos moi xustifica-
dos e sempre que a función da edifica-
ción sexa algunha das previstas no pre-
sente PXO.

Zona de policía.
Comprende unha zona de alomenos

100 m. de ancho, medidos horizontal-
mente a partir do leito, na que se condi -
ciona o uso de solo e as actividades que
se desenvolven, e quedan sometidas ó
disposto no regulamento citado:

a) As alteracións substanciais do rele-
vo natural do terreo.

b) As extracción de áridos.
c) As construccións de todo tipo,

teñan carácter definitivo ou provisional.
d) Calquera outro uso ou actividade

que supoña un obstáculo para a corrente
en réxime de avenidas ou que poida ser
causa de degradación ou deteriorización
do dominio público hidráulico.
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En calquera caso, na franxa de 25 m a
cada marxe do leito queda prohibida
toda edificación, agás a reparación e/ou
reutilización das productivas tradicio-
nais ou construccións tales como pontes,
pontellas, pasás, presas, breixas, cadoi-
ros, canles de derivación, etc., ou aque-
las edificacións inzadas con anteriorida-
de á aprobación deste PXO, que conta-
sen con tódalas autorizacións legal e re-
gulamentariamente requiridas.

Autorizacións.
A utilización ou aproveitamento polos

particulares dos leitos ou dos bens situa-
dos neles requirirá a previa concesión ou
autorización administrativa.

Lagos, lagoas, encoros e terreos inun-
dables.

Enténdese por leito ou fondo dun lago
ou lagoa o terreo que ocupan as súas
augas nas épocas en que alcanzan o seu
maior nivel ordinario.

Enténdese por leito ou fondo dun en-
coro superficial o terreo cuberto por
augas na época de máximas crecidas or-
dinarias dos ríos que o alimentan.

As marxes dos lagos,lagoas e encoros
quedarán suxeitas á zona de servidume e
policía fixadas para as correntes de
auga.

Zonas húmidas.
Terán a consideración de zonas húmi-

das, as zonas pantanosas ou brañentas,
mesmo aquelas que fosen creadas artifi-
cialmente e quedan comprendidas nelas:

a) As marismas, turbeiras ou aguas
rasas, xa sexan permanentes ou tempo-
rais, estean integradas por augas reman-
sadas ou correntes e xa se trate de augas
doces, salobres ou salinas, naturais ou
artificiais.

b) As marxes das ditas augas e nas te-
rras limítrofes naqueles casos nos que,
logo de tramitación do expediente admi-
nistrativo oportuno, fosen así declara-
das, por ser necesario para evitar danos
graves á fauna e á flora.

Usos permitidos logo de autorización
administrativa.

a) As obras, actividades e aproveita-
mentos que pretendan re a l i z a rse na
zona.

Cando as ditas obras ou actividades
poidan prexudicar sensiblemente a inte-
gridade dunha zona húmida requirirase
avaliación previa da súa incidencia eco-
lóxica.

b) O ap roveitamento dos re c u rs o s
existentes na zona ou dependentes dela.

Están tamén suxeitas a previa autori-
zación aquelas obra s , a c t ividades ou
aproveitamentos que se desenvolven no
medio natural que se fixe ó delimitar o
ámbito territorial da zona húmida, co fin
de impedi-la degradación das condi-
cións da zona, e esixirase, se é o caso,

un estudio sobre a súa incidencia am-
biental.

Ademais de todo o anteriormente si-
n a l a d o , t e rase en conta, de calquera
xeito, o disposto na lei e regulamento ci-
tados.

3. Normas de carácter específico.
a) Por regra xeral, nos cursos de auga

con corrente continua ó longo de todo o
ano, o PXO establecerá unhas bandas de
protección de 25 m en cada ribeira.
Nesas zonas estará prohibido o inza-
mento de calquera edificación de nova
planta que non sexan as tradicionais
(muíños, pequenas presas, cadoiros, la-
vadeiros, pontes, pontellas, etc.), ou ins-
talacións e edificacións destinadas ó
lecer da poboación. Esta limitación non
contará para os tramos de ríos que atra-
vesen o solo clasificado como urbano ou
de núcleos rurais, tal e como estes se de-
limitan no presente PXO. Nese suposto
só será de aplicación o disposto na Nor-
mativa xeral de lei de augas.

b) Protéxese especialmente a vexeta-
ción ripícola (tanto arbórea como arbus-
tiva), prohibindo a súa corta, agás por
motivos de seguridade. Permítese, non
obstante os labores de limpeza dos ca-
miños de sirga e sendas tradicionais
existentes.

a) As áreas de recreo que se incen nas
zonas de protección deberán dispor dun
estudio de impacto, realizado á escala da
importancia do elemento que se protexa.

C) Solo rústico protexido de protec-
ción etnográfica.

1. Definición e ámbito.
Comprende os terreos que no seu día

constituíron a aldea de Saa, así como os
que conforman a súa redonda, incluídos
os bosques e espacios agrícolas e o ce-
miterio parroquial de Vilar de Santos.

2. Obxectivos para conseguir coa pro-
tección.

A recuperación como patrimonio his-
tórico-etnográfico e natural deste espa-
cio, e a súa posta en valor como centro
de pri m e i ra orde do agro t u rismo da
Limia, logo do necesario plano especial
de ordenación e protección e o proxecto
de explotación turística.

3. Obras autorizadas.
• Conservación,consolidación, restau-

ración e rehabilitación, segundo proceda
da edificación hoxe en ruínas e dos es-
pacios que conformaban o vello núcleo
de Saa.

• A conservación e mellora dos bos-
quetes existentes e a reinstauración do
bosque autóctono que se empeza a pro-
ducir de modo natural entre Saa e Vilar
de Santos,ó norte do camiño que os une.

• As que sexan precisas para integra-la
parte nova do cemiterio co vello cemite-

rio existente, de xeito que se corrixan os
impactos que aquel produciu.

• Todas aquelas que sexan precisas
para acada-lo obxectivo proposto para a
zona, incluída a construcción fóra do
ámbito estricto da aldea de edificación
e/ou instalacións precisas para o obxec-
to perseguido.

4. Planeamento de desenvolvemento.
Será precisa a realización dun plano

especial de protección e posta en valor
da área, en función do obxectivo pro-
posto, elaborado seguindo os criterios
de zonificación que se conteñen na me-
moria do presente PXO.

D) Solo rústico de protección agraria.
1. Definición e ámbito.
Comprende aquelas zonas de mellor

acaemento para o aproveitamento agrí-
cola do concello por mor de se ter de-
senvolvido nelas a concentración parce-
laria. Non se inclúen dentro da zona os
terreos concentrados que se integran nos
propios núcleos de poboación delimita-
dos no PXO. En razón da súa potencia-
lidade agrolóxica deben estar, p o l o
xeral, protexidas doutros usos que alte-
ren o seu acaemento a tal fin, pois sexa
cal sexa o modelo que se configure no
país no futuro enténdese que non pode
haber proxecto social racional no porvir
que desbote as potencialidades agrarias;
estas han ser sempre básicas. A delimi-
tación precisa das zonas de protección
contense nos planos de ordenación (a
escala 1: 10.000). Exceptúase desta
regra xeral a zona que aparece delimita-
da en planos onde se autorizará a extrac-
ción de áridos.

2. Normas de protección.
a) Por regra xeral nos terreos com-

prendidos na presente protección non se
poderá erguer ningunha edificación ou
construcción das que pode autorizar di-
rectamente o concello que non sexa para
uso exclusivo agrícola cun máximo de
volume de 40 m2. O resto das construc-
cións agrícolas terán que ser tramitadas
logo de declara-lo seu interese xeral. No
caso de obterse este, rexerá aquí a nor-
mativa que para estas construccións se
fixa no solo rústico común.

b) Permítese a construcción de inver-
nadoiros, pareiras e calquera outra infra-
estructura deste carácter, sen outra limi-
tación que a dimanante do propio apro-
veitamento dos recursos agrícolas da
parcela.

c) Prohíbese o ensanchamento do via-
rio existente nestas áreas sempre que
non veña obrigado polas propias explo-
tacións agrarias ou se recolla así no
PXO.

d) Prohíbese a apertura de novo via-
rio, así como os desmontes, escavacións
e recheos que supoñan merma da super-
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ficie cultivable e calquera movemento
de terra que altere, de se-lo caso, a rede
de irrigación ou drenaxe dos terreos. A
prohibición non contará se os movemen-
tos de terra responden a estudios e pla-
nos agrolóxicos levados a cabo pola ad-
m i n i s t ración competente nin para os
proxectos de explotación de áridos que
autorice a administración sectorial com-
petente, nas zonas habilitadas para o
efecto e delimitadas nos planos de orde-
nación.

E) Solo rústico de protección do bos-
que.

1. Definición.
Trátase de pequenas masas arboriza-

d a s , p rincipalmente constituídas por
carballeiras mixtas de carballo (Quercus
robur) e cerquiños (Quercus pyrenaica),
pequenos bidueirais (Bétula alba) e pe-
quenos soutos de castiñeiros (Castanea
sativa), que aínda fican no TM sobre
todo na metade norte.

- Obxectivos.
• Promove-la mellora e conservación

destas masas autóctonas asegurando a
súa boa constitución, p ro s p e ridade e
persistencia.

• Conservación da biodiversidade e
dos equilibrios ecolóxicos do bosque.

• Incrementa-los aproveitamentos se-
cundarios do monte.

• Fomenta-las actividades de lecer e
espallamento dos valores do bosque.

- Usos permitidos.
• Os propios da explotación tradicio-

nal destes recursos sempre que non im-
pliquen a corta ou queima de pés arbó-
reos.

• As actividades encamiñadas ó apro-
veitamento secundario do bosque: cogu-
melos, plantas medicinais, plantas aro-
máticas, outras plantas de interese, froi-
tos do bosque, etc.

• Actividades de mellora das masas ar-
bóreas.

• Uso social do bosque: esparcemento
proporcionado pola estancia, paseo e
contemplación da natureza.

• Actividades de mantemento e limpe-
za do bosque.

- Limitacións de usos.
• Prohibición de todo tipo de cons-

t ru c c i ó n , instalación ou edifi c a c i ó n ,
para calquera uso, agás os labores de
mantemento e rep a ra c i ó n s , de se-lo
caso, das tradicionais existentes.

• Prohibición da corta indiscriminada
de árbores.

• Prohibición de introducción de coní-
feras e árbores non autóctonos.

• Prohibido facer lume, salvo autoriza-
ción expresa.

F) Solo rústico de protección do mato.
1. Definición.

Trátase dunha ampla zona situada ó
norte e nacente do concello, desenvolvi-
da, polo xeral, en altitudes superiores ós
700 m sobre o nivel do mar, polo común
con vexetación de matogueira ou cos pe-
nedos espidos, que ten importancia me-
dioambiental, ecolóxica, paisaxística e,
mesmo, con potencialidade recreativa
que, polo tanto, se debe protexer e poñer
en valor.

2. Condicións.
Nesta área non se permitirá a cons-

trucción de ningunha edificación, agás
os pequenos refuxios e postos de vixi-
lancia para a prevención do lume.

Poderanse autorizar pequenas explo-
tacións de canteiras, sempre que medie
estudio de impacto ambiental previo á
autorización, non comporte edificación
de carácter permanente e se garanta a re-
habilitación da área afectada ó remata-la
explotación.

G) Protección histórico-artística.
1. Lexislación aplicable.
Será normativa aplicable de obrigado

cumprimento en todo o que non se atope
especificamente incluído nas presentes
normas, a seguinte:

• Lei 8/995, do 30 de outubro, do pa-
trimonio cultural de galicia.

• Decreto 62/1989, da Xunta de Gali-
cia, que rexe a actividade arqueolóxica
na CA de Galicia.

• Lei 16/1985, do 25 de xuño, do pa-
trimonio histórico español.

• Decreto 449/1973, do 22 de febreiro,
de protección de “hórreos e cabazos”
antigos existentes en Asturias e Galicia.

• Decreto 571/1963, do 14 de marzo,
sobre protección dos escudos, emble-
mas, pedras heráldicas, rolos de xustiza
e cruces do término e pezas similares de
interese histórico-artístico.

• Decreto 917/1967, do 20 de abril,
polo que se dictan normas sobre publici-
dade exterior.

1. Definición e catalogación.
Constitúen bens de interese cultural

s u xeitos a protección urbanística, d e
acordo coas determinacións das presen-
tes normas.

a) Os edificios e conxuntos de intere-
se histórico-artístico, arquitectónico e
urbanístico.

b) Os xacementos arqueolóxicos e
castros.

c) O patrimonio etnográfico de intere-
se: conxuntos habitacionais rurais, pon-
tes, pontellas, regos,canles, presas, muí-
ños e outros elementos propios da vida
agropecuaria.

1. Patrimonio con protección xa apli-
cable e proposta de incorporación de
novos elementos:

a) Neste intre non hai ningún BIC de-
clarado ou con expediente de declara-

ción na provincia de Ourense que afecte
ó termo municipal de Vilar de Santos.

b) As NC e S provinciais protexen
preventivamente os seguintes elemen-
tos:

• Arqueoloxía.
• Xacemento romano de Parada de

Outeiro, (GA 32090001) na parroquia
do mesmo nome.

• Arquitectura relixiosa.
1) Igrexa de San Xoán , en Vilar de

Santos.
2) Igrexa de Santa María, en Parada

Outeiro.
3) Capela de San Xoán, en Laioso

(Parada Outeiro).
4) Capela de Santa Marta, en Caste-

laus (Parada Outeiro).
• Arquitectura civil.
1) Pazo de Parada de Outeiro e os seus

xardíns, en Outeiro.
Ademais destes elementos, ex i s t e n

outros bens de interese para a súa cata-
logación en Vilar de Santos,de xeito que
o catálogo destes é o que figura no in-
ventario que se reflicte de seguido:

1.- Arquitectura relixiosa:
1.1. Igrexas parroquiais
-Igrexa de San Xoán de Vilar de San-

tos: VAR1; situada na aldea de Vilar de
Santos (parroquia de Vilar de Santos).

-Igrexa de Santa María de Parada de
Outeiro: PAR1; situada na aldea de Pa-
rada de Outeiro (Parroquia de Parada de
Outeiro).

1.2. Ermidas e capelas
- C apela de San Xoán de Laioso:

PAR2; situada na aldea de Laioso (pa-
rroquia de Parada de Outeiro).

-Capela de Santa Marta de Castelaus:
PAR3; situada na aldea de Castelaus
(parroquia de Parada de Outeiro).

2.- Cruceiros
-Cruceiro de Castelaus: PEC1; situado

no Quinteiro da aldea de Castelaus (pa-
rroquia de Parada de Outeiro).

-Cruceiro de Laioso: PEC2; situado
nas aforas da aldea de Laioso (parroquia
de Parada de Outeiro).

-Cruceiro da Capela: PEC3; situado
recentemente en fronte da capela de
Laioso (parroquia de Parada de Outei-
ro).

3.- Arquitectura civil
3.1. Aldeas de interese
-Aldea de Saa: VAP1; aldea derruída

de interese etnográfico situada ó pé do
cemiterio parroquial do núcleo de Vilar
de Santos (parroquia de Vilar de San-
tos).

3.2. Tipoloxías arquitectónicas prote-
xidas

-Casa da beira da estrada: AP1
-Casa labrega tipo bloque: AP2
-Casa lab rega de desenvo l ve m e n t o

liñal: AP3
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-Casa lab rega de desenvo l ve m e n t o
perpendicular: AP4

-Casa lab rega de desenvo l ve m e n t o
arredor dun curral:AP5

3.3. Fontes e lavadoiros
- Fonte e lava d o i ro de Espiñeiro s :

EFON1; fonte popular situada na aldea
de Castelaus (parroquia de Parada de
Outeiro).

-Fonte de Cachalgura: EFON2; fonte
popular situada no parque público do
mesmo nome, situado no núcleo de Vilar
de Santos (parroquia de Vilar de San-
tos).

-Fonte do Pazo: EFON3; fonte popu-
lar situada na aldea de Saa (parroquia de
Vilar de Santos).

-Fonte de Laioso: EFON4; fonte po-
pular situada na aldea do mesmo nome
(parroquia de Parada de Outeiro).

3.4. Construccións señoriais
3.4.1 Os pazos
-Pazo da Señorita: PAC1; pazo rural

situado na aldea de Parada de Outeiro
(parroquia de Parada de Outeiro).

-Pazo de Parada de Outeiro: PAC2;
pazo rural situado na aldea de Parada de
Outeiro (parroquia de Parada de Outei-
ro).

3.4.2 As casas rectorais
-Casa Rectoral de Parada de Outeiro:

PAC3; casa rectoral situada na aldea de
Parada de Outeiro (parroquia de Parada
de Outeiro).

-Casa Rectoral de Vilar de Santos ou
Museo da Limia: VAC1; casa rectoral-
museo situada na aldea de Vilar de San-
tos (parroquia de Vilar de Santos).

5. Construccións adxetivas:
-Hórreo: EH; construcción adxectiva

presente en todo o termo municipal.
-Muíño: construcción adxectiva pre-

sente en todo o termo municipal. EM1;
Muíño do Xulio en Bréixome de Arriba
(Parroquia de Parada de Outeiro). EM2,
Muíño de Marquina, en Casas da Ponte,
e EM3, Muíño de Celsa; EM4, Muíño
de Antonio; EM5, Muíño de Roxelia,
todos eles na aldea de Outeiro (parro-
quia de Pa rada de Outeiro). EM6,
Muíño de Pepe Florinda; EM7, Muíño
de Herdeiros; e EM8 Muíño de Antonio,
todos eles situados na aldea de Toxediño
(parroquia de Parada de Outeiro). EM9,
Muíño de Celso en Bréixome de Abaixo
(parroquia de Parada de Outeiro).

-Forno: EFOR1; Forno de Casas da
Veiga (parroquia de Vilar de Santos).
EFOR2; Forno de Laioso (parroquia de
Parada de Outeiro). EFOR3; Forno de
Mosqueiro (parroquia de Parada de Ou-
t e i ro). EFOR4; Fo rno de Pa rada e
EFOR9; Forno do Outeiro (ambos na
p a rroquia de Pa rada de Outeiro ) .
EFOR5; Forno de Toxediño (parroquia
de Parada de Outeiro). EFOR6; Forno

de Castelaus (parroquia de Parada de
Outeiro). EFOR7; Forno de Vilar de
Santos (parroquia de Vilar de Santos).
EFOR8; Forno de Bréixome de Arriba
(parroquia de Parada de Outeiro).

Amén dos elementos que se veñen de
relacionar, forman parte do Catálogo os
seguintes bens de carácter arqueolóxico:

XA-1: Mámoa do Monte dos Cervos
(GA3209003)

X A - 2 : C a s t ro de Vilar de Santos
(GA3209004)

XA-1: Mámoa do Monte dos Cervos
(GA3209003)

XA-2: Castro de Vilar de Santos
XA-3: Xacemento romano de Parada

de Outeiro (GA32090001)
XA-4: Necrópole romana de Barreiros

(GA32090002)
XA-5: Xacemento do Toural
XA-6: Xacemento O Campo
XA-7: Xacemento da Barxa
XA-8: Xacemento da Finca Albariño
XA-9: Xacemento dos Cantos-Con-

gostra da Fonte Carballa
XA-10: Xacemento de Castealus
XA-11: Xacemento das Touzas
XA-12: Xacemento dos Padrosos
XA-13: Xacemento de Vilar de Santos
XA-14: Capela de Laioso
1. Normativa aplicable
3.1. Edificios e conxuntos de interese

histórico-artístico
Alcance da protección. Distinguiranse

varios casos en función da natureza do
obxecto protexido.

Cando o obxecto protexido é un edifi-
cio e no catálogo figure exclusivamente
como tal, a protección entenderase que
se estende a toda a parcela onde se sitúe
tal edificio, quedando excluída calquera
s egregación en novas parc e l a s , t a n t o
para edificios protexidos en solo de nú-
cleos rurais como en solo rústico. Cando
o obxecto protexido é un edificio e os
xardíns ou hortas que con el forman
unha unidade (e así figuran no catálo-
go), quedará excluída calquera segrega-
ción da parcela onde se situe tal conxun-
to ou unidade. Nos xardíns, hortas ou
zonas non ocupadas pola edificación,
c a l q u e ra modificación dos elementos
que configuran formalmente o ámbito
de influencia da edificación (parterres,
a r b o re d a s , m a c i zo s , p l a n t a c i ó n s , e l e-
mentos ornamentais non vexetais, coma
p é rgo l a s , b a l a ú s t re s , b ro c a i s , fo n t e s ,
sendas ou camiños, etc.) será obxeto de
licencia. O concello deberá solicitar dic-
tame pericial ou administrativo de facul-
t at ivos ou organismos competentes
cando a modificación pretendida non se
xustifique como conservación ou mante-
nemento e poida supoñer un cambio de
carácter do ámbito protexido, correndo
cos gastos orixinados neste caso o pro-

motor das obras. Expresamente quedará
prohibida a corta de especies arbustivas
ou arbóreas autóctonas ou exóticas que
por porte, idade ou situación estratéxica
formen parte importante da xardinería
ou contorno inmediato; ou a destrucción
dos elementos, vexetaiss ou non, máis
arriba relacionados.

Cando o obxeto protexido sexa un
xardín ou unha horta ateranse ó disposto
no punto anterior.

Cando o elemento pro t exido sex a
unha torre ou pazo entenderase que a
protección se estende a toda a parcela
que coa edificacion definen a unidade
que responde tradicionalmente a tal ter-
minoloxía. Quedará excluída a posibili-
dade de calquera segregación que rompa
a dita unidade.

Obras permitidas. Con carácter xeral
autorízanse obras de restauración total
ou parcial, conservación, restauración,
consolidación e rehabilitación.

Cando nun edificio obxecto desta pro-
tección se pretendese unha reestructura-
ción xeneralizada (conservación da en-
volvente externa: fachadas e cubertas e
baleirado do interior) ou unha adicción
de planta (cando isto fose posible) o
concello esixirá a presentación da docu-
mentación complementaria que se espe-
cifica no epígrafe correspondente deste
apartado, que garantirá que as obras que
se proxectan non afectan ó carácter tra-
dicional do edificio obxecto de protec-
ción nin ó do seu contorno. Se o conce-
llo estimase que ese carácter non queda-
ba garantido poderá denega-la licencia.
Se non existise conformidade co solici-
tante, o concello poderá solicitar dicta-
me pericial ou administrativo de faculta-
tivo ou organismos competentes, con
cargo ó promotor.

Explícitamente quedarán prohibidos
as derrubas parciais ou totais que afec-
ten á envolvente do edificio (fachada e
cubertas) ou a modificación dos ocos ou
a apertura doutros novos ou aqueles
cambios na envolvente que modifiquen
a composición xeral.

No caso de que no edificio protexido
sexa posible a adicción de planta, esta
farase mantendo as condicións estructu-
rais da planta do edificio preexistente en
canto sexa posible e as da fachada en
canto ó ritmo da cantiría, cachotería ou
ornamentais e acristalamento.

Aproveitamentos permitidos. En xeral
o correspondente ó tipo de solo onde
está situada a parcela e/ou edificación
protexida, tanto no que fai á edificabili-
dade, como no que respecta ós usos. No
seu defecto, un máximo de 0,05 m2/m2,
sen poder exceder nunca dun incremen-
to do 15% sobre o xa edificado.
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a) Conservación: Son aquelas obras
destinadas a cumpri-las obrigacións de
propiedade no que se refire ás condi-
cións de ornato e hixiene da edificación.
Non poden afectar ás características for-
mais do edificio nin ocasionar altera-
cións ou substitucións de calquera dos
elementos estructurais ou de deseño do
edificio.

b) Restauración: Son aquelas obras
encamiñadas a unha conservación en
grao máximo, nas que se pretende a re-
paración dos elementos estructurais ou
non, do edificio á vez que reproduci-las
condicións orixinais do edificio sen
aportación de elementos de novo dese-
ño, mesmo a restauración do mobiliario
orixinal e da decoración, ou dos proce-
dentes, alomenos, das últimas etapas de
utilización.

Cando implique a substitución inevi-
table dalgún elemento, a reposición será
o máis fiel posible coas condicións ori-
xinais.

c) Consolidación: Son aquelas obras
encamiñadas á conservación e mante-
mento que impliquen substitución par-
cial ou total dalgún elemento estructu-
ral, con aportación de elementos novos,
con deseño ou natureza material dife-
rente ós substituídos, pero respectando a
organización espacial integramente, así
como a tipoloxía estructural e a compo-
sición exterior da envolvente do edificio
(fachadas e cubertas).

d) Rehabilitación: Son aquelas obras
encamiñadas a mellorar e axe i t a - l a s
condicións de habitabilidade e que im-
pliquen unha redistribución da organiza-
ción espacial, conservando as caracterís-
ticas estructurais e a composición exte-
rior da envolvente do edificio (fachadas
e cubertas).

e) Reestru c t u ra c i ó n : Son aquelas
obras encamiñadas a unha renovacion
mesmo dos elementos estructurais que
impliquen variacións do tipo de estruc-
tura, podendo incluí-la demolición dos
elementos estructurais ou en degrao má-
ximo, ó baleirado do edificio, conser-
vando as fachadas existentes ó exterior,
interior e patios e a liña e tipo de cuber-
ta.

f) Adición de plantas: Son aquelas
obras encamiñadas a aumenta-lo núme-
ro de plantas do edificio mantendo ou
non a tipoloxía estructural. Asimilable á
reestructuración no tocante ó degrao de
c o n s e rvación e tolerancia. As condi-
cións nas que pode realizarse a edifica-
ción especificanse no degrao de protec-
ción correspondente. Só neste caso, a
cuberta do edificio deixará de conside-
rarse protexida.

3.2. Conxuntos etnográficos.

Para o único conxunto considerado, a
Aldea de Saa e o seo contorno, rexerá a
normativa correspondente ó solo rústico
de proteccion etnográfica (subapartado
C do apartado 3, do artigo 5.38, “Condi-
cións do solo rústico de especial protec-
ción”, da presente normativa.

3.3. Patrimonio arqueolóxico
Para a regulación do patrimonio ar-

queolóxico rexerá a ordenanza que figu-
ra como anexo á presente norma, xunta-
mente coas fichas dos elementos inte-
grantes do correspondente catálogo.

Ordenanza de protección do patrimo-
nio cultural do Concello de Vilar de
Santos

Artigo.1- Ámbito e obxecto
O Catálogo municipal, que por aplica-

ción da disposición adicional segunda
da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do pa-
trimonio cultural de Galicia, pasará a
formar parte do Inventario Xeral do Pa-
trimonio Cultural de Galicia, estará for-
mado, desde o punto de vista arquitectó-
nico e etnográfico, por todos aqueles
bens de interese artístico, histórico, ar-
quitectónico, etnográfico, etc. e conxun-
tos urbanos, lugares etnográficos, xar-
díns, parques, eiras, etc..., que teñan
valor artístico, histórico ou antropolóxi-
co. Este Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal (PXOM) establece unha relación
de edificios e conxuntos para protexer
e/ou conservar por razóns urbanísticas
en función do seu valor histórico, artís-
tico ou medio ambiental.

No relativo á protección do patrimo-
nio histórico artístico e etnográfico, ade-
mais do presente nesta ordenanza, habe-
rá que aterse en todo o disposto pola Lei
8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio
cultural de Galicia, que ten por obxecto
a pro t e c c i ó n , c o n s e rva c i ó n , posta en
valor, difusión e fomento do patrimonio
cultural de Galicia, así como a súa in-
vestigación e transmisión ás xeracións
futuras.

1.1.- Constitúen bens suxeitos a pro-
tección urbanística, de acordo coas de-
terminacións da presente ordenanza e a
Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patri-
monio cultural de Galicia, os seguintes:

1.1.1.- Os edificios e conxuntos de in-
terese histórico, artístico, arquitectónico
e lugares etnográficos, xardíns, parques,
eiras, etc. que teñan valor artístico, his-
tórico ou antropolóxico, reflectidos e
identificados nos planos de ordenación e
incluídos na relación de bens protexidos
do presente PXOM.

1.1.2.- Os restos de xacementos ar-
queolóxicos e castros, reflectidos nos
planos de ordenación e incluídos na re-
lación do patrimonio arqueolóxico do
presente PXOM.

1.1.3.- As zonas, enclaves, edificios,
c o n s t ru c c i ó n s , restos ou xacementos
que, de se-lo caso, sexan inventariados
polos organismos competentes en mate-
ria de patrimonio histórico, artístico e
cultural.

1.1.4.- Os elementos illados, identifi-
cados nos planos de ordenación que,
polo seu pequeno tamaño, teñen recoñe-
cido o seu interese histórico, artístico,
etnográfico e/ou cultural. Así, mediante
o Decreto 449/1973, do 22 de febreiro,
quedan protexidos os hórreos, “caba-
zos”,“cabaceiros” e “canastros” de máis
de 100 anos de antigüidade, e mediante
o Decreto 571/1963, do 14 de marzo, os
escudos, emblemas, pedras heráldicas e
pezas similares de interese historico-ar-
tístico de máis de 100 anos. Tendo a
consideración de bens de interese cultu-
ral pola disposición adicional segunda
da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patri-
monio histórico español.

1.2.- Os bens obxecto de protección
por esta ordenanza quedan incluídos no
catálogo de fichas complementario do
presente Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal.

• As fichas que acompañan este catá-
logo fan alusión tanto a elementos indi-
viduais (edificios e construccións singu-
lares e senlleiras) como a tipoloxías edi-
ficatorias de interese (lavadoiros, viven-
das de tipoloxía tradicional, hórreos,
muíños, etc.) que polos seus valores ar-
quitectónicos ou culturais merecen ser
conservados e legados ás xeracións futu-
ras. Uns e outros, con idependencia da
súa protección individual ou xenérica,
gozan de idéntico nivel de protección.
Os informes da protección do P.H. ós
que están sometidos os elementos do ca-
tálogo terán carácter preceptivo vincu-
lante e serán previos á concesión de li-
cencias. Nembargantes as obras que se
realizarán nos elementos cat a l oga d o s
como tipoloxías edificatorias de intere-
se, a diferencia dos demais bens que in-
tegran o catálogo, unicamente precisa-
rán da autorización municipal, actuando
a Consellería de Cultura como organis-
mo consultivo.

• Esta incorporación realízase tanto no
texto como nos planos do presente do-
cumento onde está indicada a localiza-
ción dos xa catalogados.

• Os ditos bens figuran reflectidos gra-
ficamente e numerados nos planos de
ordenación a escala 1/5.000 e 2.000.

• O catálogo ten a consideración de
aberto e será susceptible de incorporar
novos elementos, ben a instancia do
concello ou ben da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural.

1.3.- A protección destes edificios e
conxuntos vai encamiñada á súa conser-
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vación, aceptando a realización de de-
terminadas obras en función da caracte-
rística do obxecto protexido, para o cal
se establece tres niveis de protección:

• integral
• estructural
• ambiental
1.4.- Para a protección do contorno

dos bens protexidos, dentro dos cales é
necesario informe preceptivo e vincu-
lante da Comisión Territorial do Patri-
monio Histórico, fixouse unha franxa
que se delimita nos planos de ordena-
ción, e no caso de non estar grafada a
unha distancia medida desde o elemento
ou vestixio máis exterior do ben que se
protexe, o contorno de protección será
de:

(artigo 30 das Normas Complementa-
rias e Subsidiarias Provinciais)

a) 50 metros, cando se trate de ele-
mentos etnográficos inventariados (hó-
rreos, cruceiros, petos , etc.).

b) 100 metros, cando se trate de ele-
mentos de arquitectura relixiosa (con-
xuntos parro q u i a i s , i grex a s , c ap e l a s ,
santuarios, cemiterios, etc.), arquitectu-
ra civil (edificios singulare s , p o n t e s ,
fontes, etc.) e outros elementos inventa-
riados.

1.5.- Nos elementos catalogados e no
seu contorno de protección, todos aque-
les usos e construccións enumerados no
artigo 168 da Lei do solo de Galicia e os
enumerados no artigo 10 do Regula-
mento de disciplina urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do
solo de Galicia, mentres non se redacte
o planeamento correspondente, será pre-
ciso o informe previo da Comisión Te-
rritorial do Patrimonio Histórico, que
terá carácter preceptivo e vinculante res-
pecto ás condicións físicas que sexan re-
quiridas para garanti-la harmonización
coas características dos bens protexidos.

1.6.- Con carácter xeral a ampliación
ou reforma dos cemiterios ou campo-
santos presentes no termo municipal es-
tará sometida a informe preceptivo e
vinculante do órgano correspondente da
Consellería de Cultura da Xunta de Ga-
licia.

Artigo. 2- Protección integral
2.1.- Ámbito.
Distínguense varios casos en función

da natureza do ben protexido:
2.2.- Edificios: cando o obxecto prote-

xido sexa un edificio e no catálogo figu-
re exclusivamente como tal, a protec-
ción entenderase que abrange a toda a
parcela onde se sitúe o ben ou grupo de
bens que integran o conxunto edificato-
rio para protexer (pazo e edificacións
auxiliares, Igrexa e adro, etc.), quedan-
do excluída calquera posibilidade de se-
gregación de novas parcelas, que non

sexa coa autorización previa da Conse-
llería de Cultura.

2.3.- Conxuntos que conforman unha
u n i d a d e : cando o obxecto pro t ex i d o
sexa un edificio ou edificios e os xardíns
ou espacios libres, co que forman unha
unidade ou conxunto, quedará excluída
calquera división do ámbito protexido
con destino distinto do existente. Nos
espacios non ocupados pola edificación,
c a l q u e ra modificación dos elementos
que configuren formalmente o ámbito
de influencia será obxecto de licencia.
Expresamente quedará prohibida a corta
de especies arbóreas, xa fosen autócto-
nas ou non, que pola súa idade ou situa-
ción estratéxica formen parte da xardi-
nería ou medio inmediato.

2.4.- Outros elementos pro t ex i d o s :
cando o elemento protexido non sexa
unha edificación (cruceiros, petos de
ánimas, fontes, pontes, etc.) entenderase
que a protección afecta á totalidade do
ben, de maneira que se garanta o mante-
mento do seu significado e o libre acce-
so á súa contemplación.

2.5.- Obras permitidas.
2.5.1.- Con carácter preferente autorí-

zaranse as obras de:
- restauración total ou parcial,
- conservación.
2.5.2.- Con carácter non preferente

autorizaranse as obras de consolidación
e rehabilitación

Artigo. 3- Documentación necesaria
para a solicitude de licencia

3.1.- Ademais dos documentos esixi-
dos nas ordenanzas principais, a solici-
tude de licencia deberá ser acompañada
da documentación detallada seguinte:

3.1.1.- Descrición do marco referen-
cial de orixe do edificio: propiedade que
ordenou a súa construcción, autores do
proxecto e obra, uso orixinal ó que se
destinou e variacións de uso e propieda-
de, etc.

3.1.2.- Evolución do edificio e do con-
torno inmediato que poidan xustifica-las
solucións adoptadas.

3.1.3.- Levantamento a escala mínima
1/100 do edificio na súa situación actual
(plantas, alzados exteriores e interiores,
seccións, etc.) e das edificacións auxilia-
res e complementarias, así como das
ampliacións de escala necesarias de de-
talles característicos. Levantamento da
parcela onde se sitúa a escala non menor
de 1/500, indicando a situación relativa
dos edificios principal e auxiliares e es-
pecificando os cultivos, arboredo, xardi-
nería, etc.

3.1.4.- Descrición fotográfica do edi-
ficio e o seu contorno

3.1.5.- Memoria xustificativa da opor-
tunidade da obra que se realizará, así
como dos efectos sobre os usos e usua-

rios actuais e sobre os elementos obxec-
to de protección.

3.1.6.- Proxecto detallado das obras
para realizar especificando con clarida-
de as zonas e elementos afectados.

3.2.- A solicitude de licencia de cal-
quera tipo que afecte, no caso de edifi-
cios protexidos no medio rural enclava-
dos en grandes leiras ou nunha área de-
finida por unha liña homotética a 100 m
de distancia dos muros exteriores da edi-
ficación ou grupo de edificacións que
integran o conxunto edificatorio para
protexer, deberá ir acompañada, ade-
mais de polos documentos esixidos nas
ordenanzas municipais, pola documen-
tación seguinte:

3.2.1.- Plano de situación en relación
ó dito edificio para protexer.

3.2.2.- Incidencia no contorno da obra
ou actividade para a que solicitase licen-
cia, así como memoria xustificativa da
non alteración das condicións ambien-
tais e paisaxísticas do ben natural prote-
xido (incluirase para o caso de edifica-
cións, relación detallada de materiais
que se empregarán e da solución formal
adoptada, etc.).

3.2.3.- En tódolos casos o concello,
coa documentación presentada, e xunto
co informe técnico municipal, solicitará
con carácter previo a concesión da li-
cencia, o informe preceptivo e vinculan-
te da Comisión Territorial de Patrimonio
Artístico.

3.2.4.- A relación de edificios e con-
xuntos obxecto de protección integral
indícase no catálogo anexo de esta nor-
mativa.

A RT. 4- Protección estru c t u ra l .
Ámbito e obras permitidas

4.1.- Ámbito
Distínguense varios casos en función

da natureza do ben protexido:
4.2.- Edificios: cando o obxecto prote-

xido sexa un edificio e no catálogo figu-
re exclusivamente como tal, a protec-
ción entenderase que se estende a toda a
parcela onde se sitúe o ben ou grupo de
bens que integran o conxunto edificato-
rio para protexer (pazo e edificacións
auxiliares, igrexa e adro, etc.).

4.3.- Conxuntos que conforman unha
u n i d a d e : cando o obxecto pro t ex i d o
sexa un edificio ou edificios e os xardíns
ou espacios libres, co que forman unha
unidade ou conxunto, quedará excluída
calquera división do ámbito protexido
con destino distinto do existente. Nos
espacios non ocupados pola edificación,
c a l q u e ra modificación dos elementos
que configuren formalmente o ámbito
de influencia será obxecto de licencia.
Expresamente quedará prohibida a corta
de especies arbóreas, fosen ou non au-
tóctonas, que pola súa idade ou situa-
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ción estratéxica formen parte da xardi-
nería ou medio inmediato.

4.4.- Outros elementos pro t ex i d o s :
cando o elemento protexido non sexa
unha edificación (cruceiros, petos de
ánimas, fontes, pontes, etc.) entenderase
que a protección afecta á totalidade do
ben, de maneira que se garanta o mante-
mento do seu significado e o libre acce-
so á súa contemplación.

4.5.- Obras permitidas.
Con carácter preferente autorizaranse

as obras de:
- restauración total ou parcial,
- conservación,
- consolidación,
- rehabilitación.
Con carácter non preferente:
- reestructuración,
- adición de planta.
Artigo. 5- Documentación necesaria

para a solicitude de licencia
5.1.- Ademais dos documentos esixi-

dos nas ordenanzas principais, a solici -
tude e licencia deberá ser acompañada
da documentación detallada seguinte:

- Descrición do marco referencial de
orixe do edificio: propiedade que orde-
nou a súa construcción, autores do pro-
xecto e obra, uso orixinal ó que se desti-
nou e variacións de uso e propiedade,
etc.

- Evolución do edificio e do contorno
inmediato que poidan xustifica-las solu-
cións adoptadas.

- Levantamento a escala mínima
1/100 do edificio na súa situación actual
(plantas, alzados exteriores e interiores,
seccións,etc.) e das edificacións auxilia-
res e complementarias, así como das
ampliacións de escala necesarias de de-
talles característicos. Levantamento da
p a rcela onde se sitúa, a escala non
menor de 1/500, indicando a situación
relativa dos edificios principal e auxilia-
res e especificando os cultivos, arbore-
do, xardinería, etc.

- Descrición fotográfica do edificio e
o seu contorno

- Memoria xustificativa da oportuni-
dade da obra que se realizará, así como
dos efectos sobre os usos e usuarios ac-
tuais e sobre os elementos obxecto de
protección.

- Proxecto detallado das obras que se
realizarán especificando con claridade
as zonas e elementos afectados

5.2.- A solicitude de licencia de cal-
quera tipo que afecte, no caso de edifi-
cios protexidos no medio rural enclava-
dos en grandes predios ou nunha área
definida por unha liña homotética situa-
da a 100 m de distancia dos muros exte-
riores da edificación ou grupo de edifi-
cacións que integran o conxunto edifica-
torio para protexer, deberá ir acompaña-

da, ademais de polos documentos esixi-
dos nas demais ordenanzas municipais,
pola documentación seguinte:

- Plano de situación en relación co
edificio para protexer.

- Incidencia no contorno da obra ou
actividade para a que se solicitase licen-
cia, así como memoria xustificativa da
non alteración das condicións ambien-
tais e paisaxísticas do ben natural prote-
xido (incluirase para o caso de edifica-
cións, relación detallada de materiais
que se empregarán e da solución formal
adoptada, etc.).

5.3.- En tódolos casos o concello, coa
documentación presentada e xunto co
i n fo rme técnico mu n i c i p a l , s o l i c i t a r á
con carácter previo á concesión da li-
cencia o informe preceptivo e vinculan-
te da Comisión Territorial de Patrimonio
Artístico.

5.4.- A relación de edificios e conxun-
tos obxecto de protección estructural in-
dícase no catálogo anexo desta normati-
va.

A rt i go. 6- Protección ambiental.
Ámbito, obxecto e obras permitidas

6.1.- Ámbito.
Os edificios que así se recollan no ca-

tálogo.
6.2.- Obras permitidas.-
Con carácter xe ra l , se autorízanse

obras de:
- restauración total ou parcial,
- conservación,
- consolidación,
- rehabilitación,
- reestructuración,
- adición de planta.
6.3.- Cando nun edificio obxecto de

protección ambiental se pretendese unha
reestructuración xeneralizada ou unha
ampliación de planta (cando esto sexa
posible), o concello esixirá a presenta-
ción da documentación complementaria
que garante que as obras que se proxec-
ten non afecten ó carácter tradicional do
edificio obxecto de protección nin ó seu
contorno.

6.4.- Explicitamente quedarán prohi-
bidos os derribos parciais ou totais que
afecten á envolvente do edificio ou a
modificación dos ocos ou a apertura
doutros novos ou aqueles cambios da
dita envolvente que modifiquen a com-
posición xeral.

6.5.- No caso de que no edificio prote-
xido sexa posible a adición de planta,
esta farase mantendo as condicións es-
tructurais da planta do edificio preexis-
tente en todo canto sexa posible e as de
fachada en canto ó ritmo da cantería ou
cachotería, materiais de ornamentación
e acristalamento. Deb e rase xustifi c a r
que a ampliación non desvirtúa a edifi-
cación existente ou seu contorno e que é

compatible con aqueles dende o punto
de vista compositivo, tipolóxico, morfo-
lóxico e paisaxístico, ben por mímese
ben por contrapunto, coidando e valo-
rando con precisión en cada caso os ma-
terias, técnicas e cores empregados

Artigo.7- Documentación para solici-
tude de licencia

7.1.- Nos edificios con protección am-
biental, as solicitudes de licencia de cal-
quera tipo de obra, incluirán preceptiva-
mente, ademais dos documentos esixi-
dos nas ordenanzas municipais, a docu-
mentación detallada seguinte:

- Relación detallada das obras que se
executarán, especificando con claridade
as zonas e elementos afectados.

- Alzado fotográfico do tramo da rúa
(alomenos do tramo correspondente ó
quinteiro) onde está situado o edificio.

7.2.- Cando a licencia solicitada sexa
de re e s t ru c t u ración e/ou adición de
planta, ademais da anterior deberá pre-
sentar:

- Descrición fotográfica pormenoriza-
da do estado actual do edificio e dos ele-
mentos máis característicos.

- Memoria xustificativa da oportuni-
dade e conveniencia da reestructuración
(cando sexa o caso).

7.3.- En tódolos casos o concello coa
documentación presentada, e xunto co
i n fo rme técnico mu n i c i p a l , s o l i c i t a r á
con carácter previo á concesión da li-
cencia o informe preceptivo e vinculan-
te da Comisión Territorial de Patrimonio
Artístico.

7.4.- A relación de edificios e conxun-
tos obxecto de protección estructural in-
dícase no catálogo anexo desta normati-
va.

Artigo. 8- Tipos de obra que afectan ó
conxunto do edificio

a) Conservación: son aquelas destina-
das a cumprir coas obrigas da propieda-
de no que se refire ás condicións de or-
n ato e hixiene da edificación. Non
poden afectar ás características formais
do edificio, non podendo ocasionar alte-
racións ou substitucións de calquera dos
elementos estru c t u rais ou de deseño
deste.

b) Restauración: Son aquelas obras
encamiñadas a unha conservación en
grao máximo nas que se pretende a re-
paración dos elementos, estructurais ou
non, do edificio, á vez que reproduci-las
condicións orixinais deste sen achega de
elementos de novo deseño, incluso a
restauración do mobiliario orixinal e da
decoración ou dos elementos proceden-
tes alomenos das últimas etapas de utili-
zación.

Cando implique a substitución inevi-
table dalgún elemento, a reposición será
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o máis fiel posible ás condicións orixi-
nais.

c) Consolidación: Son aquelas obras
encamiñadas á conservación e mante-
mento do inmoble que impliquen substi-
tución parcial ou total dalgún elemento
estructural con achega de elementos de
novo deseño, pero respectando integra-
mente as organizacións espaciais, así
como a tipoloxía estructural e a compo-
sición exterior da envolvente do edificio
(fachadas e cuberta).

d) Rehabilitación: Son aquelas obras
encamiñadas a mellorar e adecua-las
condicións de habitabilidade e que im-
pliquen unha redistribución da organiza-
ción espacial conservando as caracterís-
ticas estructurais e de composición exte-
rior da envolvente do edificio (fachadas
e cuberta).

e) Reestru c t u ra c i ó n : Son aquelas
obras encamiñadas á renovación incluso
dos elementos estructurais que impli-
quen variación do tipo de estructura, po-
dendo inclui-la demolición dos elemen-
tos estructurais ou en grao máximo o ba-
leirado do edificio conservando a facha-
da exterior existente, interior e patios,
así como a liña e tipo de cuberta.

f) Adición de plantas e obra nova : son
aquelas obras encamiñadas a aumenta-
lo número de andares do edificio man-
tendo ou non a tipoloxía estructural, asi-
milable á reestructuración en canto a
grao de conservación e tolerancia. As
condicións en que pode realizarse a ade-
cuación especifícanse no grao de protec-
ción correspondente. Só neste caso, a
cuberta do edificio non se considerará
protexida.

Ordenanza reguladora da protección
do patrimonio arqueolóxico de Vilar de
Santos

Artigo. 1.- Definición do patrimonio
arqueolóxico

Enténdese por patrimonio arqueolóxi-
co o conxunto de bens mobles e inmo-
bles de carácter histórico, susceptibles
de seren estudiados con metodoloxía ar-
queolóxica, tanto os que se atopan na
superficie, no subsolo ou baixo a auga.
Así mesmo forman parte deste patrimo-
nio os elementos xeolóxicos e paleonto-
lóxicos relacionados coa historia huma-
na, coas súas orixes, os seus anteceden-
tes e o seu desenvolvemento (art. 55 da
Lei 8/1995, do patrimonio cultural de
Galicia).

Artigo. 2.- Ámbito de aplicación
Afecta esta ordenanza a tódolos xace-

mentos e achados de carácter arqueoló-
xico identificados e delimitados nos pla-
nos de ordenación. Os xacementos están
catalogados pola Dirección Xeral do Pa-
trimonio Cultural de acordo coas leis vi-
xentes (16/1985, do patrimonio históri-

co español, 1/1997, do solo de Galicia e
8/1995, do patrimonio cultural de Gali-
cia).

O ámbito circunscríbese ó definido
como protección de xacementos arqueo-
lóxicos, incluídos no catálogo coa clave
de identificación normativa da Direc-
ción Xeral do Patrimonio Cultural.

Artigo. 3.- Mecanismos de altas e bai-
xas no catálogo

O cat á l ogo de bens arq u e o l ó x i c o s
aséntase nun carácter de provisionalida-
de permanente, polo que o concello, de
oficio ou a instancia de parte, poderá
ampliar de maneira inmediata calquera
novo ben arqueolóxico descuberto e es-
pecifica-lo seu ámbito de protección.

Será obrigado proceder á inclusión de
novos xacementos no catálogo (ou se é o
caso exclusión) cando a solicitude se
produza a instancia da Consellería de
Cultura, como consecuencia de altas ou
baixas causadas no inventario de xace-
mentos arqueolóxicos de Galicia.

Artigo 4.- Regulación da protección
para aplicar

Os graos de protección establecidos
son os seguintes:

GRAO I
É o máximo grao de protección e aplí-

case a tódolos xacementos declarados
Ben de Interese Cultural (BIC) que for-
man parte do patrimonio histórico.

A Lei 16/85 do patrimonio histórico
español no seu art 20.1 establece a obri-
ga de redactar un plan especial de pro-
tección para os lugares declarados BIC.
Mentres non se redacta este plan, a cate-
goría de protección para estes xacemen-
tos será a que fai referencia este aparta-
do, complementada sempre co grao de
protección II.2 para o seu contorno.

Actualmente non existe ningún BIC
d e cl a rado ex p resamente como tal no
termo municipal de Vilar de Santos. Se
son considerados BIC, segundo o esta-
blecido nos Decretos 571/1963 e
449/1973, os escudos e pedras heráldi-
cas, cruceiros e hórreos de máis de 100
anos de antigüidade, elementos que si
están presentes dentro do patrimonio
cultural do concello.

Usos autorizados
Aqueles que teñan como finalidade

evidente o seu melloramento, conserva-
c i ó n , consolidación ou inve s t i ga c i ó n .
Estes usos restrinxidos estarán rexidos
polo D 199/1997 do 10 de xullo, que re-
gula a actividade arqueolóxica en Gali-
cia.

Así mesmo nesta zona non se poderán
realizar constru c c i ó n s , t e n d i d o s , c o n-
duccións ou instalacións aéreas ou sub-
terráneas, escavacións, recheos, move-
mentos de terras, plantación e arrinca-

mento de árbores, roturacións profun-
das, nin apertura de pozos e minas.

Grao II
Aplicarase a todo o solo rústico de

protección arqueolóxica que vén delimi-
tado nos planos de ordenación e no catá-
logo de bens patrimoniais como xace-
mentos arqueolóxicos. Dentro deste
grao cómpre distinguir:

Grao II-1 (Zona de protección inte-
gral)

O seu límite vén definido polas es-
tructuras evidentes do xacemento nas
que os elementos arquitectónicos ou ar-
queolóxicos testemuñan a ex i s t e n c i a
dun xacemento arqueolóxico. O seu ám-
bito de aplicación aparece reflectido na
cartografía adxunta coa clave G.II-1

Usos autorizados
Aqueles que teñan como finalidade

evidente o seu melloramento, conserva-
c i ó n , consolidación ou inve s t i ga c i ó n .
Estes usos restrinxidos estarán rexidos
polo D 199/1997 que regula a actividade
arqueolóxica en Galicia.

Así mesmo nesta zona non se poderán
realizar constru c c i ó n s , t e n d i d o s , c o n-
duccións ou instalacións aéreas ou sotá-
rregas, escavacións, recheos, movemen-
tos de terras,plantación e arrinque de ár-
bores, roturacións profundas do terreo,
nin apertura de pozos e minas.

Grao II-2 (Zona de respecto)
É unha área definida arredor do perí-

metro máis exterior do ben, baseándose
no artigo regulador n.º 30 das Normas
Complementares e Subsidiarias de Pla-
neamento Provincial da Consellería de
Política Territorial da Xunta de Galicia.

Cando varios elementos singulares se
articulen nun conxunto, a área de pro-
tección trazarase a partir dos elementos
máis exteriores deste e abranguerá a súa
totalidade.

O seu ámbito de aplicación aparece
reflectido na cartografía adxunta coa
clave G.II-2.

Usos autorizados
Permítense usos agrícolas sempre que

estes se realicen de forma tradicional,
quedando prohibidas roturacións pro-
fundas que poidan danar ou destrui-los
estratos arqueolóxicos.

Prohíbense remocións e traslados de
terras e, agás informe favorable previo
do organismo competente da Conselle-
ría de Cultura, os tendidos aéreos ou so-
tárregos de liñas de infraestructura eléc-
trica, gas, abastecemento de auga, etc...

Condicións de edificación
Non se permiten edificacións de nova

planta. De modo excepcional e mentres
non se prexudique o contorno do xace-
mento –ou cando este se atopa moi dete-
riorado- sempre previo informe vincu-
lante do organismo competente da Con-
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sellería de Cultura, admítese a edifica-
ción de vivendas unifamiliares, debendo
harmonizar estética e tipoloxicamente
co contorno no que se insiren.

A tramitación da licencia para a reali-
zación de calquera tipo de obra nesta
zona deberá ser informada preceptiva-
mente pola Comisión Territorial de Pa-
trimonio, sendo o seu informe vinculan-
te.

Grao III (Protección non Integral)
Aplicarase este grao de protección a

aqueles xacementos que posúen un defi-
ciente estado de conservación. Igual-
mente aplicarase naquelas zonas nas que
existan indicios suficientes que fagan
pensar na posible existencia de restos ar-
queolóxicos, así como naqueles nos que
se tiveran producido achádegos de mate-
riais arqueolóxicos.

O seu ámbito de aplicación aparece
reflectido na cartografía adxunta coa
clave G.III.

Usos autorizados
Dado que nos xacementos suxeitos a

este grao de protección concorren unha
serie de circunstancias especiais, poderá
efectuarse neles certo tipo de obras,
sempre e cando se realice unha actua-
ción arqueolóxica previa. Para isto, de-
berase remitir á Comisión Territorial de
Patrimonio un proxecto detallado de cal-
quera obra ou modificación que se pre-
tenda re a l i z a r. A comisión re s o l ve r á
sobre a pertinencia da dita obra, anque,
en todo caso, sempre conlevará unha in-
tervención arqueolóxica previa que sexa
garante da correcta documentación e in-
ve s t i gación dos restos arq u e o l ó x i c o s
existentes.

Os xacementos suxeitos a cada un dos
distintos graos de protección aparecen
detallados no anexo de Patrimonio Ar-
queolóxico que acompaña a presente or-
denanza.

As delimitacións das diferentes zonas
de protección (integral e respecto) apa-
recen grafadas nos planos de ordenación
a escala 1:5.000 conforme ó criterio do
arqueólogo asinante neles.

Art. 5.- Achados non previsibles
Tanto nas obras realizadas fóra dos lu-

gares, enclaves ou delimitacións con
protección arqueolóxica especificadas,
como naquelas que tendo protección
contasen co informe previo no que se
p resuma esperanza de achado ou se
desen por concluídas as ex t ra c c i ó n s ,
aparezan restos, vestixios, elementos ou
particularidades que infundan razoable
sospeita do seu carácter arqueolóxico,
procederase á súa paralización cautelar,
informando do achado ou circunstancias
á Comisión Provincial de Patrimonio

para os efectos oportunos. Así mesmo
informarase ás autoridades municipais
para coñecemento e consideración res-
pecto dos prazos de execución das obras
e demais condicións que poidan estar
contidas na licencia e que, de maneira
fortuíta, teñan que incumprirse pola pa-
ralización dos traballos.

O ocultamento de achados arqueoló-
xicos, vestixios, pezas ou elementos que
se presupoñan constituíntes do Patrimo-
nio Cultural de Galicia responsabilizará
ós que así procedan en atención á lexis-
lación vixente e en concordancia co con-
tido do art. 46 da Constitución.

Art. 6.- Infraccións á presente orde-
nanza

Será considerada como infracción ur-
banística toda acción ou omisión que
vulnere as prescricións contidas na pre-
sente ordenanza, sen prexuízo doutras
que estean tipificadas e sancionadas
pola lexislación en vigor.

As infraccións contra a presente orde-
nanza serán consideradas infraccións ur-
banísticas graves.

As infraccións contra a presente orde-
nanza non serán, en ningún caso, tipifi-
cadas como anexas con outras infrac-
cións cometidas.

Anexo do patrimonio arqueolóxico do
Concello de Vilar de Santos e graos de

protección

Grao de protección
Grao de protección I (G.I)
Ningún
Grao de protección II-I (G.II-1)
XA-1: Mámoa do Monte dos Cervos

(GA32090003)
X A - 2 : C a s t ro de Vilar de Santos

(GA32090004)
Grao de protección II-2 (G.II-2)
XA-1: Mámoa do Monte dos Cervos

(GA32090003)
X A - 2 : C a s t ro de Vilar de Santos

(GA32090004)
XA-3: Xacemento romano de Parada

do Outeiro (GA32090001)
XA-4: Necrópole romana de Barreiros

(GA32090002)
Grao de protección III (G.III)
XA-5: Xacemento do Toural
XA-6: Xacemento do Campo
XA-7: Xacemento do Barxa
XA-8: Xacemento da Finca Albariño
XA-9: Xacemento dos Cantos-Con-

gostra da Fonte Carballa
XA-10: Xacemento de Castelaus
XA-11: Xacemento das Touzas
XA-12: Xacemento dos Padrosos
XA-13: Xacemento de Vilar de Santos
XA-14: Capela de Laioso

R. 11.208

CUALEDRO

ANUNCIO

A Comisión de Goberno, na sesión do
27 de xuño de 2002, acordou aproba-los
padróns anuais de contribuíntes, corres-
pondentes ó exercicio de 2002 dos se-
guintes conceptos tributarios:

- Imposto sobre actividades económi-
cas.

- Imposto de bens inmobles de nature-
za urbana.

- Imposto de bens inmobles de nature-
za rústica.

- Imposto municipal sobre vehículos
de tracción mecánica.

- Taxa do servicio de recollida de lixo.
En cumprimento do disposto no artigo

77 da Lei 39/1988, reguladora das fa-
cendas locais e Real decreto 1448/1989,
do 1 de decembro, faise público que
estes padróns quedan expostos ó públi-
co, constituidos polos censos compren-
sivos dos citados impostos, suxeitos pa-
sivos e valores catrastais, podendo os in-
teresados examina-la expresada docu-
mentación na Secretaría municipal do
concello durante os 15 días hábiles se-
guintes á publicación deste anuncio no
BOP.

Recursos ou reclamacións:
No prazo dos 15 días seguintes ó do

remate da exposición ó público, poden
os interesados formular por escrito as
reclamacións ou recursos que se men-
cionan, contra as inclusións, exclusións
ou alteracións de calquera dos datos
contidos nos censos que se relacionan
no artigo 1º do Real decreto 1448/1989,
así como contra as liquidacións indivi-
dualizadas.

- Potestativamente, recurso de reposi-
ción ante o Centro de Xestión Catastral
e Cooperación Tributaria da Delegación
Provincial do Ministerio de Economía e
Facenda de Ourense.

- Directamente, recurso económico-
administrativo ante o Tribunal Económi-
co-Administrativo Rexional de Galicia.

Non se poden utilizar simultaneamen-
te os dous mencionados medios de im-
pugnación,e a súa presentación non sus-
penderá os actos racadatorios munici-
pais, salvo que así o acorde o órgano
competente.

Cualedro, 28 de xuño de 2002.- A al-
caldesa.

R. 12.098

* * * 

RAIRIZ DE VEIGA

ANUNCIO

A Comisión de Goberno deste conce-
llo, na súa sesión extraordinaria do 19
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de xuño de 2002, aprobou o proxecto
técnico da obra que se relaciona a se-
guir, redactado polo enxeñeiro agróno-
mo D. Francisco Marín Muñoz, que se
expón ó público polo prazo de vinte días
na Secretaría do concello para os efectos
de exame e reclamacións:

- “Afirmado do camiño Crespos-Azo-
reiros”

Rairz de Veiga, 26 de xuño de 2002.-
O alcalde.

R. 12.093

* * *

ANUNCIO

A Comisión de Goberno deste conce-
llo, na súa sesión ordinaria correspon-
dente ó día 28 de xuño de 2002, aprobou
as bases para seleccionar dous auxiliares
de axuda no fogar, que se expoñen ó pú-
blico polo prazo de vinte días hábiles, na
secretaría do concello, en horas de ofici-
na, para os efectos de que as persoas in-
teresadas poidan presenta-las reclama-
cións oportunas.

Ó mesmo tempo convócase o concur-
so de méritos para cubri-las prazas indi-
cadas nas bases que se xuntan como
anexo:

Bases que rexerán o concurso para
seleccionar dous auxiliares de
axuda no fogar.

Primeira.- O obxecto das presentes
bases é regula-la contratación por este
concello, ó abeiro do RD 2720/1998, do
18 de decembro, de persoal laboral tem-
poral para o servicio de axuda no fogar
que se relaciona a seguir:

Posto de traballo; n.º de prazas.

Auxiliares; 2
Total postos de traballo; 2
Segunda.- O contrato laboral será de

duración determinada e formalizarase
pola modalidade de obra ou servicio de-
terminado.

Terceira.- Condicións dos aspirantes:
a) Estar nacionalizado en calquera

país da Unión Europea.
b) Ter cumpridos 18 anos de idade no

intre no que remate o prazo de presenta-
ción das instancias, e non exceder dos
65.

c) Non padecer enfermidade ou defec-
to físico que impida o desempeño das
tarefas propias da actividade obxecto da
contratación.

d) Non ter sido separado, mediante
expediente disciplinario, do servicio do
Estado, comunidades autónomas, enti-
dades locais ou organismos deles depen-
dentes, nin encontrarse inhabilitado para
o exercicio de funcións públicas.

Cuarta.- Méritos e puntuación:

Méritos; puntuación; xustificantes.

a) Residencia continuada neste conce-
llo durante un ano polo menos; 10 pun-
tos; certificación de inscrición no pa-
drón de habitantes no que se faga cons-
ta-la residencia continuada.

b) Por estar inscrito/a como deman-
dante de emprego no INEM sen presta-
cións, 0,5 puntos/mes, máximo 10 pun-
tos; certificación da Seguridade Social
de que non percibe prestacións.

c) Por estar inscrito/a como deman-
dante de emprego no INEM con presta-
c i ó n s : 0,25 puntos/mes, máximo 10
puntos; certificación da Seguridade So-
cial de que percibe prestacións.

d) Por ter desempeñado neste concello
o mesmo posto de traballo ó que aspira:
0,5 puntos/mes, máximo 10 puntos; cer-
tificación deste concello ou copia cote-
xada do contrato.

e) Por ter desempeñado o mesmo
posto de traballo ó que aspira noutra ad-
ministración pública: 0,5 puntos/mes,
máximo 10 puntos; certificación da enti-
dade pública.

f) Por ter desempeñado o mesmo
posto de traballo ó que aspira nunha em-
presa privada ou como autónomo: 0,3
puntos/mes, máximo 10 puntos; certifi-
cación da empresa.

g) Por cursos de formación relaciona-
dos con posto de traballo:

- De menos de 40 horas: 1 punto.
- De máis de 40 horas: 2 puntos.
A puntuación máxima por cursos será

de 5 puntos.
A xustificación deste mérito farase

mediante certificación ou diploma acre-
ditativo.

Quinta.- Solicitudes:
Presentaranse no prazo dos dez días

seguintes ó da publicación da convoca-
toria no BOP, no rexistro xeral deste
concello ou ben por calquera outros dos
medios previstos no art. 38.4 da Lei
30/1992, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Sexta.- Documentación:
As solicitudes presentaranse no mode-

lo oficial que se facilitará nas oficinas
do concello, e deberán ir acompañadas
da seguinte documentación:

- Fotocopia cotexada do DNI.
- Relación de méritos que aleguen.
- Xustificantes dos méritos alegados

mediante certificacións ou copias debi-
damente validadas.

Sétima.- Selección:
Efecuaraa unha comisión de valora-

ción e selección integrada do seguinte
xeito:

Presidente: o alcalde deste concello
ou concelleiro no que delegue.

Vocais: os tres concelleiros que, xunto
co alcalde, integran a Comisión de Go-
berno deste Concello.

Secretaria: a da Corporación ou quen
legalmente a substitúa.

Rairiz de Veiga, 1 de xullo de 2002.-
O alcalde.

R. 12.139

* * *

LAZA

De conformidade co disposto no arti-
go 88 do Regulamento xeral de recada-
c i ó n , ap robado polo Real decre t o
1684/1990, do 20 de decembro, faise
público que entre o día 1 de agosto e o 1
de outubro de 2002, ambos incluídos,
queda aberto neste concello o período
voluntario de cobranza de tributos que
seguidamente se detallan:

Conceptos tributarios do exercicio de
2002 para cobrar:

- Imposto sobre vehículos de tracción
mecánica.

- Taxa pola recollida de lixo.
- IBI de natureza urbana.
- IBI de natureza rústica.
Data e lugares de cobro:
Na Casa do Concello de Laza, no ho-

rario de 9:30 a 14:00 horas, os días 12,
13, 14, 16 e 19 de agosto.

O resto dos días do período de co-
branza, do 1 de agosto ata o 1 de outu-
bro de luns a venres, excepto o 12, 13,
14, 16 e 19 de agosto, nas oficinas do
Servicio de Recadación da Mancomuni-
dade de Municipios da Comarca de
Verín, en horario de 9:00 a 14:00 horas
(están situadas as oficinas do Servicio
de Recadación na rúa Espido, na Esta-
ción de autobuses de Verín, tfno.: 988
413 547).

Con carácter xe ra l , pódese utilizar
como forma de pagamento a domicilia-
ción bancaria.

As débedas tributarias non satisfeitas
no período de cobranza que queda fixa-
do 01/08/2002 ó 01/10/2002, ambos in-
cluídos, serán esixidas polo procede-
mento de constrinximento co vinte por
cento da recarga sobre o importe, xuros
de mora e, de se-lo caso, as custa que
poidan producirse.

Laza, 28 de xuño de 2002.- O alcalde.

R. 12.097

* * *

OURENSE

Medio Ambiente.
Mediante o Decreto da Alcaldía n.º

5 7 0 , do 07/02/02, incoóuselle o ex p e-
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diente sancionador a D.ª Silvia Bre i a
L ó p e z , con DNI n.º 44 480 627 e con do-
micilio na rúa A l ex a n d re Bóve d a , 9 de
O u re n s e, por unha infracción adminis-
t rat iva segundo os art i gos 34, 35.1 e 36
da Ordenanza municipal de limpeza do
Concello de Oure n s e, e así mesmo nos
a rt i gos 34.3 da Lei 10/98 de 21 de ab ril e
no art i go 4 e 37, 1.2 e 2, 2.1) da Lei
1 0 / 1 9 9 7 , e residuos sólidos de Galicia.

Neste expediente recaeu decreto de
resolución, no que se lle impón unha
sanción de 150,25 euros.

Intentouse a notificación no seu último
domicilio coñecido e resultou estar au-
s e n t e, sen saber do seu actual para d o i ro .

Por tal motivo, e de conformidade cos
artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, publí-
case a dita notificación no Boletín Ofi-
cial da Provincia (BOP), e no taboleiro
de anuncios do concello do seu último
domicilio coñecido. Fáiselle saber que
este acto é definitivo, que esgota a vía
administrativa e que contra del, e sen
prexuízo daqueloutro que estime conve-
niente, poderá interpoñer, potestativa-
mente, recurso de reposición no prazo
dun mes, contado dende a presente noti-
ficación diante do mesmo órgano que
dictou o acto ou, directamente, recurso
contencioso-administrativo no prazo de
dous meses, contados dende a presente
notificación, diante dos órganos compe-
tentes da xurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Ourense, 18 de xuño de 2002.- O al-
calde. Asdo.: Manuel Jaime Cabezas
Enríquez.

R. 11. 978

* * * 

Medio Ambiente.
Mediante o Decreto da Alcaldía nº

562, do 07/02/02, incoóuselle o expe-
diente sancionador a D. Carlos López
Badas, con DNI n.º 34 961 222 e con
domicilio na rúa Reza 9, de Ourense,
por unha infracción administrativa se-
gundo os artigos 34, 35.1 e 36 da Orde-
nanza municipal de limpeza do Conce-
llo de Ourense, e así mesmo nos artigos
34.3 da Lei 10/98 do 21 de abril e no ar-
tigo 4 e 37, 1.2 e 2, 2.1) da Lei 10/1997,
e residuos sólidos de Galicia.

Neste expediente recaeu decreto de
resolución, no que se lle impón unha
sanción de 150,25 euros.

Intentouse a notificación no seu últi-
mo domicilio coñecido e resultou estar
ausente, sen saber do seu actual paradoi-
ro.

Por tal motivo, e de conformidade cos
artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, publí-
case a dita notificación no Boletín Ofi-
cial da Provincia (BOP), e no taboleiro

de anuncios do concello do seu último
domicilio coñecido. Fáiselle saber que
este acto é definitivo, que esgota a vía
administrativa e que contra del, e sen
prexuízo daqueloutro que estime conve-
niente, poderá interpoñer, potestativa-
mente, recurso de reposición no prazo
dun mes, contado dende a presente noti-
ficación diante do mesmo órgano que
dictou o acto ou, directamente, recurso
contencioso-administrativo no prazo de
dous meses, contados dende a presente
notificación, diante dos órganos compe-
tentes da xurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Ourense, 18 de xuño de 2002.- O al-
calde. Asdo.: Manuel Jaime Cabezas
Enríquez.

R. 11. 976

* * * 

Medio Ambiente.
Mediante o Decreto da Alcaldía nº

564, do 07/02/02, incoóuselle o expe-
diente sancionador a D. Ermezindo Ro-
dríguez Dos Reis, con DNI n.º 76 717
259 e con domicilio en Moialde, Vilar-
devós, Ourense, por unha infracción ad-
ministrativa segundo os artigos 34, 35.1
e 36 da Ordenanza municipal de limpe-
za do Concello de Ourense, e así mesmo
nos artigos 34.3 da Lei 10/98 do 21 de
abril e no artigo 4 e 37, 1.2 e 2, 2.1) da
Lei 10/1997, e residuos sólidos de Gali -
cia.

Neste expediente recaeu decreto de
resolución, no que se lle impón unha
sanción de 150,25 euros.

Intentouse a notificación no seu últi-
mo domicilio coñecido e resultou estar
ausente, sen saber do seu actual paradoi-
ro.

Por tal motivo, e de conformidade cos
artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, publí-
case a dita notificación no Boletín Ofi-
cial da Provincia (BOP), e no taboleiro
de anuncios do concello do seu último
domicilio coñecido. Fáiselle saber que
este acto é definitivo, que esgota a vía
administrativa e que contra del, e sen
prexuízo daqueloutro que estime conve-
niente, poderá interpoñer, potestativa-
mente, recurso de reposición no prazo
dun mes, contado dende a presente noti-
ficación diante do mesmo órgano que
dictou o acto ou, directamente, recurso
contencioso-administrativo no prazo de
dous meses, contados dende a presente
notificación, diante dos órganos compe-
tentes da xurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Ourense, 18 de xuño de 2002.- O al-
calde. Asdo.: Manuel Jaime Cabezas
Enríquez.

R. 11. 977

OÍMBRA

ANUNCIO DE CAOBRANZA

D. Alfonso Villarino Rodríguez alcal-
de do concello de Oímbra, fago saber:

De conformidade co disposto no arti-
go 88 de Regulamento xeral de recada-
c i ó n , ap robado polo Real decre t o
1684/1990, do 20 de decembro, faise
público que entre os días 1 de agosto e o
30 de setembro do ano 2002, ambos in-
clusive, queda aberto neste concello o
período de cobranza dos tributos que se-
guidamente se sinalan:

C o n c eptos tri bu t a rios do exe rc i c i o
2002 para cobrar:

- Imposto sobre bens inmobles, (natu-
reza rústica e urbana).

- Imposto sobre vehículos de tracción
mecánica.

- Taxa pola recollida do lixo.
- Imposto sobre actividades económi-

cas.
Datas e lugares de cobro:
Os días comprendidos do 12 ó 16 de

agosto, ambos inclusive, na casa do con-
cello, en horario de 9:30 a 13:30 horas.

O resto dos días do período de co-
branza, nas oficinas do Servicio de Re-
cadación da Mancomunidade de Muni-
cipios da Comarca de Verín, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, estando situadas
estas oficinas na rúa Espido de Verín, ó
lado da Estación de Autobuses, teléfono
e fax: 988-413547.

As débedas tributarias, non satisfeitas
no período de cobranza que se establece,
serán esixidas polo procedemento de
c o n s t i n x i m e n t o , co 20% de re c a rga
sobre o seu importe, xuros de demora e,
de se-lo caso, as custas que se produzan.

Oímbra, 1 de xullo de 2002.- O alcal-
de.

R. 12.115

* * *

RIBADAVIA

EDICTO

O Pleno desta Corporación aprobou
inicialmente, na sesión do pasado día 27
de xuño, o orzamento ordinario para o
exercicio de 2002, as súas bases de exe-
cución, o cadro de persoal e a relación
de postos de traballo para o devandito
exercicio. En cumprimento do sinalado
no artigo 150.1 da Lei 39/1988, do 28 de
decembro, e disposicións concordantes,
está exposto ó público na Secretaría
deste concello polo prazo de quince días
hábiles, que comezarán a contarse dende
o seguinte ó da inserción do presente
edicto no BOP, para que durante este
prazo poidan formula-las reclamacións
ou alegacións que consideren oportunas,
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as cales serán dirixidas ó Sr. alcalde
deste concello.

Ribadavia, 28 de xuño de 2002.- O al-
calde.

R. 12.112

* * *

ANUNCIO

Aopil, S.L., adxudicataria da obra de-
nominada “Abastecemento, saneamento
e pavimentación na Veronza” F.C.L. 99,
solicitou deste concello que se lle devol-
va a fianza definitiva que constituíra
para garantí-la execución da devandita
obra.

Isto faise público co fin de que duran-
te o prazo de 15 días calquera interesado
poida presenta-las alegacións que esti-
me pertinentes.

Ribadavia, 2 de xullo de 2002.- O al-
calde accidental.

R. 12.141

* * *

XINZO DE LIMIA

O Pleno municipal,na reunión ordina-
ria do 27 de xuño de 2002, dentro do
apartado de propostas de urxencia pre-
visto no art. 91.4 do ROF, aprobou, por
unanimidade, a propostoa da Presiden-
cia do 27/06/02, do seguinte teor literal:

Unha vez visto o escrito do Sr. presi-
dente da Excma. Deputación Provincial,
de data 26 de xuño actual, no que solici-
ta deste concello a cesión gratuíta de te-
rreo coa finalidade de destinalo a micro-
planta de transferecnia de residuos sóli-
dos urbanos, propóñolle ó Pleno munici-
pal, ó abeiro do disposto en canto o pro-
cedemento no art. 91.4 do ROF, que
adopte o seguinte acordo:

- Iniciar trámites que procedan para
cederlle gratuitamente á Excma. Depu-
tación Provincial de Ourense a parcela
n.º 41 do Parque Empresarial de Xinzo,
atribuída a este concello por “Xestur
Ourense”, nos termos que constan na es-
critura formalizada perante o Sr. notario
de Xinzo con data 9 de abril pasado,
tralo acordo plenario do 27/04/01, dis-
póndose seguidamente no pleno do
30/05/02, incorporala ó inventario do
municipal, coa cualifiación de ben patri-
monial de propios, dándooa tamén de
alta no Rexistro da Propiedade.

- Superficie da parcela: 2.676 m2.
- Lindeiros: ó norte, terreos de “Xes-

tur Ourense”; ó sur, predio do emparce-
lamento; ó leste, parcela de “Río Cabe,
S.L.”; ó oeste, máis de “Xestur Ouren-
se” (resto predio matriz).

Condicións da cesión:

1. Cumprimento por parte do ente ce-
sionario de cederlle á súa vez a referida
parcela á Mancomunidade dos Munici-
pios da Limia, sen prexuízo da obriga do
ente provincial de se responsabilizar das
obrigas derivadas do art. 111 do RBEL
no que respecta á reversión, tendo en
conta que segundo esta norma os fins ós
que se destina a parcela han de realizar-
se no prazo máximo de dous anos, man-
téndose ese específico destino durante
os trinta anos seguintes.

2. Se antes de cumprirse ese prazo a
parcela deixa de ser utilizada para os
e fectos prev i s t o s , p rocederá reve rt e l a
automaticamente ó patrimonio munici-
pal.

Trámites subseguintes:
1. Somete-lo expediente a informa-

ción pública durante o prazo de quince
días hábiles no Boletín Oficial da Pro-
vincia e no taboleiro de anuncios da
casa do concello, entendéndose aproba-
do defintivamente no suposto de non ser
a l egado no decurso de mencionado
prazo.

2. Dar conta do acordo ó organo com-
petente da Comunidade Autónoma, se-
gundo prescribe o art. 109.2 do RBEL.

3. Facultar ó Sr. presidente para for-
malizar cantos documentos sexan preci -
sos en orde a executa-los termos do de-
liberado.

Isto faise público a través do presente,
para os efectos dos artigos 109 e seguin-
tes do Regulamento dos bens das entida-
des locais.

Xinzo de Limia, 1 de xullo de 2002.-
O presidente.

R. 12.130

* * *

Faise público,en cumprimento do dis-
posto no art. 150.1 da Lei 39/1988, do
28 de decembro, que o Pleno Municipal,
na reunión do 27 de xuño de 2002, apro-
bou para vigor no exercicio de 2002, o
orzamento desta entidade.

O referido orzamento está exposto nos
servicios administrativos do concello,
nos termos e para os efectos definidos
na lei, durante o prazo de 15 días hábi-
les contados desde o seguinte a aquel en
que o presente apareza publicado no Bo-
letín Oficial da Provincia.

Para coñecemento xeral publícase este
e outros de igual teor que van ser fixa-
dos no taboleiro de anuncios da casa do
concello e nos lugares de costume.

Xinzo de Limia, 2 de xullo de 2002.-
O presidente.

R. 12.144

TRASMIRAS

EDICTO

En cumprimento do que dispón o arti-
go 93.2 da Lei de contratos das adminis-
tracións públicas, publícase a adxudica-
ción do seguinte contrato:

1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Trasmiras.
b) Dependencia que tramita o expe-

diente: Secretaría.
2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto: obras de

“Beirarrúas e reparación de piscina en
Vilaseca”.

c) Boletín de publicación do anuncio
de licitación: BOP n.º 70 do 26-03-2002
e DOG n.º 72 do 15-04-2002.

3.- Tra m i t a c i ó n , p rocedemento e
forma de adxudicación:

a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.
c) Forma: concurso.
4.- Orzamento base de licitación:
a) Beirarrúas e reparación de piscinas

en Vilaseca: 59.825,83 euros.
5.- Adxudicación:
a) Data: 24-05-2002.
b) Contratista: Ampeca, S.L.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe da adxudicación:

59.825,83 euros.

Trasmiras, 27 de xuño de 2002.- O al-
calde.

R. 12.138

* * *

A GUDIÑA

EDICTO

O Pleno da Corporación, na sesión do
día 27 de xuño de 2002, aprobou inicial-
mente o orzamento municipal para o
exercicio económico de 2002, o cadro
de persoal e a relación de postos de tra-
ballo para o devandito exercicio. En
cumprimento do disposto no art. 150.1
da Lei 39/1988, do 28 de decembro, e
disposicións concordantes, exponse ó
público na Secretaría do concello, du-
rante o prazo de 15 días hábiles, conta-
dos dende o seguinte ó da inserción do
presente edicto no Boletín Oficial da
Provincia, co fin de que, durante este
tempo, poidan os interesados formula-
las reclamacións que consideren perti-
nentes, que deberán ser dirixidas ó Sr.
alcalde desta corporación.

A Gudiña, 28 de xuño de 2002.- O al-
calde.

R. 12.111
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