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Venres, 12 de xullo

CONCELLOS
VILAR DE SANTOS
ANUNCIO
De acordo co sinalado no artigo 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 decembro de 2001, aprobou definitivamente o Plano Xeral de Ordenanción Municipal. Asemade publícase como anexo a
este anuncio o texto íntegro da normativa
e as ordenanzas que o integran.
Contra este acordo, que é firme na vía
administrativa, poderase interpoñer, potestativamente, 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 contencioso-administrativo no prazo de
dous meses, contados desde o día seguinte ó de publicación, ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense, sen perxuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se
estime pertinente.
Anexo
Título I.- Disposicións xerais.
1.1. Ámbito de aplicación.
As presentes ordenanzas e normas urbanísticas, 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 urbanístico que se promulguen, segundo dispoña 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 determinacións que non afecten ós elementos básicos da estructura xeral e orgánica do
territorio, nin supoñan modificación dos
criterios xerais establecidos; todo isto
conforme co disposto no artigo 50 da vixente 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 Provincia de Ourense.
1.4. Desenvolvemento do PXO.
a) Planeamento subordenado.
1) Para o desenvolvemento do PXO.
formaranse, de acordo co previsto na lexislación vixente: LSG. 8/1998 e RD
4/2000, Regulamento de planeamento,
(RP), etc. e o disposto na presente normativa, planos especiais, planos parciais
e estudios de detalle.
2) Os límites destes desenvolvementos serán os definidos nos planos de ordenación 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 lixeiros reaxustes deses aliñamentos ou
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de reordenación de volumes dunha couzada 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 presente 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 inmediato (postas de manifesto na memoria informativa e xustificativa), prevé a
existencia das seguintes clases de solo:
1. Solo urbano.
Correspóndese unicamente coa delimitación do solo urbano de carácter industrial, situado a poñente do núcleo de
Vilar de Santos.
2. Solo de núcleo rural.
Correspóndese co solo dos asentamentos do termo municipal.

2

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE

Distínguense tres tipos de núcleos rurais .
2.1. Solo de núcleos rurais 1, correspondente ó núcleo cabeceira do concello.
2.2. Correspóndese co resto dos asentamentos rurais do TM, facendo o distingo, soamentes para os efectos de fixación 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 urbanístico, 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 industrial exclusivo situado a poñente do núcleo 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 núcleo cabeceira do concello, Vilar de Santos, que inclúe o de Castelaus por proximidade tanxencial.
Dentro desta clase de solo distinguiranse as seguintes ordenanzas:
1) Ordenanza de núcleo histórico ou
orixinario (CHO).
2) Ordenanza de solo de expansión
(E):
3) Ordenanza de solo industrial exclusivo (SI).
4) Ordenanza de equipamentos públicos (EQ).
5) Ordenanza de espacios libres e
zonas verdes (EL).
2. Solo de núcleos rurais 2. Correspóndese co resto dos núcleos de poboación 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 consolidadas do núcleo (C).
2) Ordenanza para as áreas non consolidadas 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 decreto lei 4/2000, no solo rústico distinguiranse as seguintes categorías:

a) Solo rústico apto para o desenvolvemento urbanístico.
a1) De uso industrial (RC1).
a2) De uso residencial (RC-2).
b) Solo rústico suxeito a proteccións
especiais. Este serao en función das seguintes razóns:
b1) En función das potencialidades
productivas.
b1.1) Rústico de proteccións agrarias
(SRA).
b1.2) Rústico de proteccións de bosques (SRB).
b1.3) Rústico de proteccións de mato
(SRM).
b2) En función dos valores ecolóxicos, medioambientais e paisaxísticos:
. Rústico de protección do espacio natural da Veiga.
. Rústico de protección de ríos e regatos (SRR).
b3) En función de valores histórico artísticos, 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 axustar a edificación serán as específicas de
cada zona, contidas na respectiva orde nanza ou norma, completadas polas ordenanzas xerais, de volume, de uso, tipolóxicas, hixiénicas e de xestión.
3.2. Definicións.
Para os efectos do presente PXO. cantas 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 requisitos:
a) Ter sinaladas as aliñacións e rasantes.
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 previsto con ancho ( 8 m.
d) Dispoñer de abastecemento de
auga, contar con conexión á rede municipal 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, camiños, prazas, curros, etc.).
Aliñación actual:
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Son os lindeiros das parcelas cos espacios libres públicos existentes.
Aliñación oficial:
Son as sinaladas no planeamento, que
adquiren o carácter de oficiais á aprobación 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 interior 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 recuado 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 entenderá con este termo a parte do soar comprendida antre a liña de edificación exterior e a liña de edificación interior.
Recuado (“retranqueo”):
É o ancho da faixa de terreo comprendida 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 establecidos ou as fixadas nos documentos
que as desenvolvan. No caso das vías
existentes, coa edificación xa consolidada e de non mediar modificación, as rasantes 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 rasante 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 interior 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 correspondente.
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 edificación.
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 exteriores 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 agrupación de varias parcelas xuntas, unhas
coas outras, cando o dito conxunto
quede completamente delimitado por
espacios de dominio público (vías, prazas, 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 interior 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 permanencia 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 altura por baixo da rasante do terreo en con-
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tacto coa edificación e que non sobrepase, en ningún punto a diferencia antre a
altura máxima sobre rasante (AMR) e a
altura máxima no punto máis desfavorable (AMP) permitida para cada ordenanza.
Se na ordenanza aplicable non se determina ese parámetro, o máximo permitido será de 1 metro.
- Planta baixa.
É a planta habitable inferior do edificio. O seu solo atoparase á mesma cota,
por enriba ou,como máximo, a 0,60 metros 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 último 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 totalmente doutras construccións por espacios 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 superficie da zona ou área de que se trate).
Nas parcelas ou soares, a edificabilidade pode vir fixada explicitamente dalgunha das maneiras citadas ou implicitamente, debéndose obte-la edificabilidade neste caso, a partir do cómputo de
condicións de volume que afectan á dita
parcela ou soar.
Preexistencias:
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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 territorio. Veñen ser, no seu conxunto, o que
se deu en chamar paisaxe histórica,
constituíndo o legado histórico-cultural
máis vivo e concreto do que se dispón
sobre do pasado e pedra angular do porvir.
Peches ou cercados de parcela.
Elementos constructivos que serven
para delimitar e pecha-las propiedades.
Modelos permitidos en uso residencial:
a) Plurifamiliar entre medianeiras.
Edificio destinado ó uso residencial
para varios núcleos familiares, construído de xeito que un ou dous dos seus paramentos son colindantes con outra edificación.
b) Plurifamiliar illado.
Edificio de adicado ó uso residencial
para varios núcleos familiares, construído estructuralmente de xeito independente 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 independente 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 características co(s) que pode ter elementos comúns ou colindantes.
Á hora de solicita-la licencia de construcción, o proxecto que ampare esa solicitude 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 parámetros ós que se deben suxeita-las dimensións de calquera edificación así
como a maneira de medir e aplicar estas
limitacións e as condicións de salubridade e hixiénicas. Estas condicións xerais
estarán supeditadas sempre ás particularidades que en cada caso concreto dispoñan as ordenanzas e normas específicas.
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 seguinte xeito:
PB ... 4 metros.
PB + planta de piso ... 7 metros.
Para os efectos do uso residencial, a
altura mínima das plantas será a determinada 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 mantenemento das alturas existentes aínda
que superen as máximas aquí establecidas.
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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, permítese 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 ventanais 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 cuberta, pero deberán seguir un ritmo parello e/ou concorde co dos ocos dos paramentos verticais existentes na fachada
correspondente ó faldón da cuberta.
4º) Cubertas.
As edificacións deberán cubrirse forzosamente con tellado a dúas, tres ou
catro augas, que se xuntarán, forzosamente, no cumio ou na liña cumieira
prohibíndose expresamente a creba de
pendentes nos faldóns ou as superficies
planas en toda ou parte da cuberta. Exceptúanse as pequenas construccións,
con vans inferiores a 6 m onde se permitirá 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 somente a construcción de chemineas, lucernarios e elementos decorativos ou de
remate, prohibíndose corpos saíntes tipo
“galápagos” mansardas, bufardas, etc.
5º) Sotos e semisotos.
Os sotos non serán habitables, podéndose utilizar como almacéns, aparcamentos ou cuartos de instalacións ó servicio dos moradores das plantas supe-
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riores. A planta de soto non computará a
efectos de edificabilidade se se dedica
ós usos referenciados. Poderanse desenvolver neles usos comerciais, pero nese
caso si computarán edificabilidade e altura 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 metros nin superior a 4 metros. A planta de
semisoto computará para os efectos de
e d i fi c ab i l idade, unicamente naquela superficie que se
atope por
enriba de 1
metro sobre
da rasante,
sendo
de
aplicación o
disposto
para os usos
c o m e rc i a i s
no parágrafo anterior
(que regula
os sotos).
6º) Expecificade dos
sotos dedicados
a
aparcamento.
Cando o estándar de prazas de aparcamento (ver apartado 27 deste mesmo artigo), non se poida desenvolver no espacio da planta ocupada pola edificación,
poderase amplia-lo soto. Se a ampliación 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 superior a 4 metros nin inferior a 2,70 m
(agás nos edificios que figuren no Catálogo de Protección).
Poderá destinarse ós usos que se establezan na normativa específica. O uso
de vivenda estará condicionado a que o
solo desta planta, na parte que se dedique a este uso, estea situado, como mínimo, por enriba dos 0,50 metros da rasante 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) permítense sen máis cortapisas que as tipolóxicas, nas dimensións de voo que se especifican no apartado 9º c).
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b) Os voos pechados terán que ser forzosamente tipo galería ou miradoiro; e,
para tal fin, deberán ter unha superficie
acristalada igual ou maior ó 70% da superficie da fachada así voada. Estes voos
non se permitirán sobre espacios privados, agás que o autoricen as ordenanzas
ou normas específicas.
c) Agás autorización expresa en ordenanzas e normas específicas, tampouco
se han permitir voos nas rúas con ancho
inferior a 5 m. Nas que superen esta anchura permitiranse voos que non superen o 10 % do ancho da rúa ata un máximo 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, invadindo 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 autorizarán 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 permitidas na zona de que se trate e das dependencias que abran ocos a elas, cumprindo para tal fin o disposto no Decreto
311/1992, do 12 de novembro, da Xunta
de Galicia, sobre habitabilidade de vivendas.
Nos patios de parcela poderase edificar 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 prolongación da planta baixa construíble na
parcela non poderá exceder dos 2/3 da
medida do fondo da edificación. A cuberta da planta de patio deberá ser traslúcida, alomenos, en 1/2 da súa superficie, 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 poidan 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 mancomunarse. Para poder considera-las
súas dimensións totais a efectos de clasificación e, polo tanto, de apertura de
ocos a este, será necesario que exista
acordo de mancomunidade coa inscrición do dereito de servidume dos respectivos soares no Rexistro da Propiedade, 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 edificios da que os patios requirían o dito
acordo de mancomunidade para cumprilas dimensións mínimas.
3. Poderanse erguer muros de separación ó interior do patio mancomunado
dunha altura máxima de 3 metros a partir 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 defina no plano o patio de quinteiro, os patios que resulten, cumprirán en canto á
dimensión, as condicións de patio de
parcela en función da altura das edificacións máis outas que os limitan.
15º) Servidume de paso.
1. Os propietarios de soares ou parcelas 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 sometan á información favorable do concello.
2. Se a servidume é de paso cara a instalacións ou edificacións interiores existentes, 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 mínimo, 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 fachada medianeira colindante non ten ocos
de pezas vivideiras ou cociñas, e ademais se atopa dentro da propiedade que
se constrúe, aínda que sexa no lindeiro
desta, poderase edificar sobre a dita servidume, deixando unha altura libre mínima 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 ventilación directas por medio de ocos de superficie total non inferior a 1/8 da que
teña a planta do local, permitindo dependencias unidas por medio de embocaduras 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 residencial plurifamiliar, así como na ordenanza 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 residencial plurifamiliar, así como na ordenanza de equipamentos, agás as excepcións
que se detallan en cada uso, as escaleiras
con utilización polo público non poderán ter un ancho inferior a 1 metro,
sendo obrigada, nese caso, a súa situación no interior do corpo edificado.
Permítese a luz e ventilación cenital á
caixa de escaleiras por medio de lucernarios.
20º) Cerramentos.
1. Tódolos soares deberán estar pechados de acordo coas condicións que
para cerramentos se sinalan nas ordenanzas respectivas. De non existir regulación específica esixirase un cerramento permanente de, como mínimo, 1,8
metros de altura, executado con materiais e espesores acaídos coma para asegura-la súa solidez e conservación en bo
estado.
2. Deberá situarse na aliñación oficial.
Cando se abran novas vías, os propietarios dos soares que dean fronte a estas
terán a obriga de efectualo no prazo que
sinale o concello, contado a partir da finalización da pavimentación da rúa e
encintado de beirarrúas.
3. Cando se produza a derruba de calquera edificación, sen que se prevexa
unha construcción inmediata, será obrigatorio o pechamento do soar situándoo
na aliñación oficial. Efectuarase no
prazo que fixe o concello, contado a partir da data de concesión da licencia de
derruba.
4. Os valados de pechamento das parcelas non urbanas ou os das urbanas que
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acollan edificación exenta, non poderán
excede-la altura de 1,5 metros con materiais opacos. Autorízanse maiores alturas a base de pechamentos vexetais
(seves) ou con enreixados ou verxas metálicas, ata un máximo de 2,5 m. Entenderase que a transparencia do enreixado
ou da malla ten que ser ( 75 %.
21º) Proteccións.
Os balcóns, ventás, escaleiras e ter razas estarán dotadas de varandas ou proteccións acaídas, conforme co disposto
nos preceptos legais que regulan este
tipo de elementos.
22º) Illamentos.
En todo edificio, instalación ou actividade de calquera clase, asegurarase o
illamento térmico, acústico, contra o
lume e contra a humidade, de acordo
coa normativa vixente no intre da construcción.
23º) Enerxía eléctrica.
Todo edificio deberá estar dotado da
necesaria instalación de enerxía eléctrica, que deberá cumpri-la regulamentación vixente na materia. No caso de
existiren centros de transformación
neles, non se poderán establecer por
baixo do 1º soto e deberán reuni-las debidas condicións de insonorización, térmicas, de humidade, de vibración e seguridade, non podendo ocupa-la vía pública con ningunha instalación auxiliar.
24º) Calefacción, aire acondicionado,
auga quente, gas, teléfono, antes de comunicación, etc.
Deberán cumprir coa lexislación vixente e en ningún caso supoñer perigo
ou molestias para os veciños.
25º) Sinalización de predios.
Toda edificación deberá estar convenientemente sinalizada co número que
lle corresponde da vía na que estea situada, perfectamente visible dende a
rúa.
26º) Aparcamentos obrigatorios.
1. Agás que a regulamentación específica desbote a obriga, será preceptivo o
establecemento na edificación de , como
mínimo, o número de prazas de aparcamento consignado nas ordenanzas de
uso.
2. Entenderase por praza de aparcamento bruta unha superficie de 20 metros cadrados, incluíndo viais de acceso
e servicios.
3. Entenderase por praza de aparcamento neta un espacio mínimo de 2,20 x
4,50 metros, con acceso libre suficiente.
Admitirase que as prazas de aparcamento ocupen espacios descubertos dentro
da parcela.
27º) Servidumes urbana.
O concello poderá instalar, suprimir
ou modificar, ó seu cargo, soportes, sinais 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 arquitectónicas e urbanísticas.
A edificación terá que cumprir co disposto sobre este particular na lexislación
vixente. E máis concretamente, no disposto na Lei 8/1997, do 20 de agosto, e
no Regulamento aprobado por Decreto
35/2000, do 29 de febreiro sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas na Comunidade Autónoma de
Galicia. Outro tanto cabe dicir das barreiras arquitectónicas urbanísticas
sobre accesibilidade en espacios públicos, itinerarios, aparcamentos, elementos de urbanización, sinais de tránsito, e
calquera outro elemento do mobiliario
urbano.
29º) Condicións das instalacións.
Toda caste de instalacións que se realicen para servicio do edificio, faranse
de xeito que se garantan, tanto para o vecindario coma para os viandantes, a supresión de molestias, cheiros, fumes, vibracións, 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 tanxencia dunha circunferencia de 3,5 m.
de radio, todo isto conforme ó expresado no seguinte gráfico:

Os vóos permitidos na edificación
terán que observa-las medidas mínimas
autorizadas a todo o ancho das fachadas,
incluída a achaflanada.
32º) Edificacións complementarias.
a) As edificacións de carácter agropecuario, tales coma hórreos, cortes, cortellos, alpendres, adegas, garaxes, etc. po-
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derán realizarse exentas no interior da
parcela ou ar rimadas á edificación principal 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 complementarias, a superficie máxima construíble,
a altura máxima para respectar e a altura 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:

tima, tipoloxía totalmente estendida por
toda a zona para este tipo de construccións.
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 barreiras arquitectónicas na Lei 8/1997, de 20
de agosto, sobre “Accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia”, e o Decreto
35/2000, do 28 de xaneiro, que aproba o
Regulamento de desenvolvemento 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 condicións e nivel de esixencias que regula-

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 edificación principal aconséllase -sempre
que sexa factible- que continúen a
mesma pendente de inclinación desta úl-

rán as diferentes utilizacións dos terreos e
edificacións segundo
a actividade que neles
se produza.
b) Definición.
Son as condicións
que regulan as diferentes 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 varios 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 apartados seguintes son de aplicación tanto
para as obras de nova planta como para
as de ampliación, reforma e rehabilitación.
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3∫ A obrigatoriedade do cumprimento
da presente normativa 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 ordenación 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 extractivo.
3.3.2.1. Uso de vivenda.
1. Definición.
Defínese como vivenda todo edificio
ou parte de edificio destinado a residencia familiar.
2. Clasificación.
Distínguense dúas categorías:
Categoría 1ª: Vivenda unifamiliar. É a
situada en parcela independente, en edificio illado ou agrupado a outro con acceso 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, sempre 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 vivendas 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 correspondente ós establecementos dedicados
ó conxunto de operacións necesarias
para a obtención e transformación de
primeiras materias, así como a súa preparación para posteriores transformacións, mesmo o envasado, transporte e
distribución.
b) Inclúense tamén neste uso os almacéns, tanto anexos como independentes,
das instalacións industriais definidas no
punto anterior, comprendendo como
tales os espacios destinados á garda,
conservación e distribución de productos naturais, materias primas ou artigos
manufacturados, con exclusiva subministración a maioristas, instaladores, fabricantes 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 mantemento, 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 poidan ocasionar no medio ambiente.
b) Polo contorno no que estean situados.
No primeiro caso clasíficanse en catro
categorías. No segundo establécense
seis situacións:
A) Categorías:
1ª Categoría: actividade compatible
coa vivenda no mesmo continente edificatorio.
2ª Categoría: actividade compatible
coa vivenda en zonas residenciais, pero
non no mesmo edificio.
3ª Categoría: actividade admitida en
zonas mixtas onde xa existen implantacións industriais.
4ª Categoría: actividade non admitida
á beira da vivenda, e si en zonas de uso
exclusivo industrial.
Estas categorías establecéronse conforme ós seguintes criterios:
• A primeira categoría constituirana
aquelas actividades non molestas para a
vivenda que se caracterizan por formaren obradoiros ou laboratorios de carácter individual ou familiar, utilizando máquinas 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 superficie máxima de 150 m2.
• Non se admite a súa instalación en
situación “A”, sempre que se trate de

Venres, 12 de xullo de 2002 - N.º 159
edificios de vivenda colectiva en edificios de máis de dúas plantas.
• A segunda categoría constitúena as
actividades compatibles coa vivenda e
que comprenden os obradoiros ou pequenas industrias que polas súas características non molesten por desprendimento 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 correctoras, son toleradas en zonas mixtas
onde xa existen implantacións de uso industrial. Estarán comprendidas as pequenas industrias que produzan algunhas molestias tolerables, pero que se
poden permitir segundo a súa situación
verbo da vivenda, sempre que polas súas
características non produzan desprendementos de gases, poo, cheiros noxentos,
ruídos excesivos, vibracións ou acumulación 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 reparación 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 normalmente requiren localización en
zonas alonxadas -especializadas ou nonpero que en circunstancias especiais e
dentro duns límites de superficie, potencia, etc., poden admitirse próximas a
zonas residenciais.
Para a cualificación das actividades en
molestas, insalubres, nocivas ou perigosas, ateranse ó disposto no Decreto
2414/1961 do 30 de novembro, con respecto, en todo caso, ás presentes normas. Ateranse, así mesmo, ó que se sinala na Lei 38/1972, do 22 de decembro, de “protección do medio ambiente
atmosférico” e ó Decreto 833/1975 de
desenvolvemento da Lei 38/1972, sobre
protección do medio ambente atmosférico 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 Decreto 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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• Os locais industriais terán por cada
posto de traballo unha superficie mínima de 5 m2 e/ou un volume mínimo de
30 m3.
• A iluminación e ventilación dos locais industriais poderá ser natural ou ar tificial. 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 proxecto técnico das instalacións de iluminación e
acondicionamento de aire, que deberán
ser aprobados polo concello. Se as instalacións 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 construcción dos locais terán que ser incombustibles e a estructura do edificio resistente ó lume. As características dos ditos
materiais serán tódalas que eviten a emisión ó exterior do edificio de ruídos a intensidades superiores ás establecidas
nas ordenanzas.
• A montaxe de motores, máquinas e
instalacións en xeral, terá que facerse
baixo a dirección facultativa de técnico
compeCADRO DE COMPATIBILIDADES
tente, a
teor da leCATEGORÍAS
SITUACIÓNS RELATIVAS
ga l i d a d e
A
B
C
D
E
F
2
v i xe n t e ,
75
100
Sup. Máx. (m )
estable1ª
5
10
Pot. Máx (Kw)
cendo as
0,067
0,10
Dens. de potencia (Kw/m2)
necesa25
25
Ruído (decibelios)
rias con100
200
S.M.
dicións de
2ª
25
60
P.M.
s eg u ri d a0,25
0,3
D.P.M.
de do per125
40
R.
soal
e
120
200
500
S.M.
c u m p ri n3ª
30
60
120
P.M.
do os re0,25
0,30
0,24
D.P.M.
quisitos
25
40
50
R.
acústica e
1.200 5.000
S.M.
tecnica4ª
900
S/F
P.M.
m e n t e
0,75
S/F
D.P.M.
p re c i s o s
60
75
R.
para evilacións de acondicionamento domésti3. Condicións.
tar molestias.
co, as cales poderán dispoñer dos ele• Os usos industriais, agás os corres• As augas residuais serán sometidas a
mentos e potencia que precisen, debenpondentes ás situacións 1º A, 1º B e 2º
depuración antes de vertelos, sempre
do quedar instaladas coas convenientes
B, deberán posíir acceso independente
que o concello o considere necesario.
precaucións técnicas co gallo de evitar
de calquera outro residencial excepto no
• A evacuación de gases, fumes, vapomolestias ó vecindario. Entenderanse
caso da vivenda do vixilante.
res, poo, etc. realizarase nas condicións
comprendidas neste grupo: as instala• O edificio deberá dispoñer dunha
esixidas pola normativa vixente.
cións de ascensores, montacargas, calezona da carga e descarga de mercadorí• Os locais estarán dotados de saídas
faccións e os seus accesorios de xeradoas no interior da súa parcela e con accede emerxencia e accesos especiais para
res, instalacións de acondicionamento e
so suficiente dende a vía pública, que
salvamento, así como dos aparellos e
aire e outros semellantes.

pósitos de combustibles, depuradoras,
etc., ó servicio da propia actividade industrial, virán reguladas pola súa regulamentación específica,tanto estatal como
autonómica.
B) Situacións.
Situación “A”.
a) En planta de piso de edificio de vivendas.
b) En planta baixa con acceso a través
de espacios comúns.
Situación “B”.
a) En planta baixa de edificio de vivenda con acceso directo e independente dende a vía pública.
b) Anexo á vivenda unifamiliar.
Situación “C”.
En naves ou edificios independentes
en patios de quinteiro ou en parcelas interiores.
Situación “D”.
En edificios industriais antre medianeiras de edificios residenciais e con fachada á rúa.
Situación “E”.
Lindante a edificios residenciais pero
situada en edificios totalmente independentes sen contacto coas edificacións residenciais.
Situación “F”.
En edificios situados en áreas alonxadas dos núcleos residenciais (máis de
300 metros de calquera núcleo de poboación).

permita a entrada e saída dos vehículos
sen manobrar.
• Aparcamento. 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 categoría e en cada unha das posibles situacións consígnanse no cadro anterior que
reflicte os límites de superficie, potencia, densidade de potencia e nivel de ruídos.
• Para a posta en marcha de calquera
uso industrial precisarase dunha certificación do técnico responsable da obra
e/ou instalación acreditativa de que se
realizou completamente axustada ó proxecto autorizado.
• As industrias que estivesen legalmente instaladas no intre de entrar en
vigor o PXO e que se contradigan co nel
establecido, poderán aumenta-la superficie dedicada, destinada á industria no
mesmo soar que ocupan, ata un 50 % da
que tiñan anteriormente, sempre que
cumpran as condicións aquí fixadas,
anque xa se tivesen superadas os límites
de superficie establecidos.
• A medición de decibelios efectuarase na parte exterior da medianeira da industria ou no domicilio do veciño máis
afectado polas molestias daquela. As limitacións ou normas que aquí se fixan
para a industria, non rexen para as insta-
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instalacións para prevención e extinción
de incendios.
• As instalacións industriais cumprirán co disposto na lexislación medioambiental, tanto coas directrices europeas
como coa lexislación do estado e autonómica vixentes, especialmente co RAMINP e corpos normativos que o desenvolven e o adaptan á nosa realidade.
3.3.2.3. Uso comercial.
1. Definición.
Corresponden a este uso os establecementos dedicados á compravenda polo
miúdo e/ou permuta de mercadorías ou
productos de calquera tipo.
2. Clasificación.
Para os efectos destas ordenanzas establécense dúas categorías:
Categoría 1ª: Locais comerciais situados en semisoto e planta baixa, compatibles co uso de vivenda e outros usos.
Categoría 2ª: Edificios dedicados exclusivamente 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 dispoñer de escaleiras independentes de acceso á(s) vivenda(s).
2. Os locais comerciais terán unha superficie 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 vivenda anexa permita o uso dos ditos servicios.
4. Esixiránse as instalacións precisas
en evitación de molestias tales como:
cheiros, fumes, vibracións, etc., así
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 comunicación con ningunha vivenda.
6. Os comercios que se establezan nun
nivel inferior ó da planta baixa non poderán ser independentes do local inmediatamente superior, estando unidos a
este por escaleira que non pode ter
menos de 1 metro de ancho.
7. A altura libre mínima dos locais comerciais 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 ventilación deberán ter unha superficie total
non inferior a 1/7 da que teña a planta do
local. Exceptúanse os locais exclusivamente destinados a almacéns, trasteiros
e corredores.
Esixirase a presentación de proxectos
detallados das instalacións de iluminación e acondicionamento de aire, que
deberán ser aprobados polo Concello, ficando sometidas a revisión denantes da
apertura do local e en calquera momento. No suposto de que non fosen satisfactorias ou non funcionasen axeitadamente, en tanto non se adopten as medidas oportunas, o concello poderá pechar
total ou parcialmente o local.
Disporán das saídas de urxencia, accesos 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 deberán ser incombustibles
11. Esixiranse as necesarias instalacións para garantir ó vecindario e viandantes a supresión de molestias, cheiros,
fumes, ruídos, vibracións, etc.
12. Disporase de tres prazas de aparcamento 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 supera-los 1.200 m2 e terá que cumprir co
que para as actividades comerciais dispón a lexislación autonómica en vigor.
3.3.2.4. Uso administrativo e de oficinas.
1. Definición.
Corresponde ós establecementos dedicados a usos administrativos ou burocráticos, de carácter público ou privado,
financeiros e de servicios en xeral, incluídos 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 edificios con máis do 60 % da superficie
total do edificio dedicado a este uso.
3. Condicións.
Ademais das condicións de uso, volume e ordenanzas da zona, cumprirán as
seguintes condicións:
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1∫ Disporán de servicios hixiénicos
coas proporcións mínimas seguintes: ata
100 m2 de superficie, 1 retrete e 1 lavabo; a partir de 100 m2 instalaranse servicios independentes para ámbolos dous
sexos.
2∫ Os locais administrativos terán
unha superficie mínima de 6 m2 por
cada posto de traballo e un volume mínimo de 25 m3.
3∫ A iluminación e ventilación dos locais 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 proxecto técnico das instalacións de iluminación e acondicionamento de aire, que
deberán ser aprobadas polo concello. Se
as instalacións non se axustasen ó proxecto 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 comercial que sexan de aplicación, agás a
dotación de aparcamentos 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 aloxamento temporal das persoas. Entenderanse como incluídos neste uso as residencias e actividades complementarias
destas.
2. Clasificación.
Considéranse as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Establecementos hoteleiros de calquera categoría de ata 20
camas e menos de 500 m2 de superficie.
Categoría 2ª: Establecementos hoteleiros de calquera categoría de máis de
20 camas e de máis de 500 m2 de superficie.
Categoría 3ª: Establecementos dedicados a turismo rural en calquera das súas
variantes. Para a materialización desta
categoría será obrigado que, con carácter previo, se teña levado a cabo no(s)
edificio(s) que acubillen este uso a rehabilitación ou restauración pertinentes.
Non se permitirá esta categoría en edificios de nova construcción.
3. Condicións.
a) Ademais das condicións de uso, volume e ordenanzas da zona, cumprirán a
totalidade da normativa vixente na materia, así como coas condicións hixiénico-sanitarias de aplicación para o uso de
vivenda.

Venres, 12 de xullo de 2002 - N.º 159
b) Deberán dispoñer, como mínimo,
de 1 praza de aparcamento por cada 2
habitacións.
3.3.2.6. Condicións de garaxe-aparcamento e servicios do automóbil.
1. Definición.
Chamamos garaxe-aparcamento a
todo lugar destinado á estancia de vehículos 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 categorías:
Categoría 1ª: Garaxe-aparcamento en
planta baixa, semisotos, sotos e segundos sotos.
Categoría 2ª: Garaxe-aparcamento en
parcela interior, patios de quinteiro e espacios 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-aparcamentos e locais para o servicio de automóbiles, deberá axustarse ás prescricións das presentes normas e das ordenanzas 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 singulares ou por razóns de seguridade así o
aconsellen, agás que se adoiten as medidas correctoras oportunas, mediante as
condicións que cada caso requira. O
feito de denega-la instalación de garaxeaparcamento, 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 aparcamentos-garaxes 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 espacio de acceso de entre 3 e 5 metros de
ancho e 5 metros de fondo, como mínimo, con piso horizontal, ou pendente inferior ó 3 %, espacio no que queda proi-

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE

bida calquera outra actividade distinta ó
do uso que agora se regula.
b. Os garaxes-aparcamentos das categorías 1ª, 2ª e 3ª deberán cumprir, ademais, as seguintes condicións:
• Os de menos de 800 m2 terán un
único acceso de tres metros como mínimo, 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 entrada a locais con usos autorizados, sempre
que as portas que dean a este sexan blindadas 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.
Pero permitiranse outros accesos no
caso de que o edificio ou a parcela linden con outras(s) vía(s) pública(s).
• A localización do acceso á rúa deberá ser obxecto de consulta previa ó concello, do que os servicios técnicos procurarán concentrar accesos cos xa existentes e separados convenientemente. O
concello resérvase o dereito da concesión da correspondente licencia de pasaxe se non se cumprise este requisito.
5. Praza de aparcamento.
Enténdese por praza de aparcamento
un espacio mínimo de 2,20 por 4,50 metros, libre de obtáculos. Non obstante, o
número de coches no interior dos garaxes-aparcamentos non poderá exceder
do correspondente a 20 m2 por coche.
Sinalaranse no pavimento os prazos e
corredores de acceso dos vehículos, sinalización 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 garaxes-aparcamentos admítese
unha altura libre mínima de 2 metros en
calquera punto.
7. Ventilación.
A ventilación, natural ou forzada, estará proxectada con suficiente amplitude
para impedi-la acumulación de vapores
de gases nocivos.
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8. Compatibilidades de uso.
Nos garaxes-aparcamentos das categorías 1ª, 2ª e 3ª tamén se permitirá a estancia de vehículos e o lavado e engraxado, con exclusión de calquera outra
actividade, sempre que se adopten as
medidas convenientes no tocante a molestias de todo tipo.
9. Condicións de illamento.
Os recintos de garaxe-aparcamento
dentro da edificación deberán estar illados do resto da edificación ou predios
colindantes por muros e forxados resistentes ó lume e con illamento acústico,
de acordo coas regulamentacións sobre
ruídos, sen ocos de comunicación con
patios ou locais destinados a outros
usos.
10. Comunicación.
Poderá comunicarse o garaxe-aparcamento 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 acaído de illamento, con portas blindadas
de peche automático. Exceptúanse os locais situados debaixo de salas-espectáculos, os cales estarán totalmente illados, prohibíndose calquera comunicación interior co resto do inmoble.
11. Condicións particulares das estacións 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 número 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 limitación se se sitúan a máis de 50 metros da
estación de servicio. Se se establecesen
servicios de lavado ou engraxado, deberán 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 incorporación 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 parágrafo 3.2 do presente artigo.
12. Condicións particulares dos talleres 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 alomenos 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 exclusivos para uso de automóbil non existirá 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 dedicados ó tratamento de enfermos e accidentados, tales como clínicas, dispensarios, centros primarios de saúde, etc.,
así como os destinados a asilo e servicios de atención da poboación con
menos protección: nenos, vellos, probes,
diminuídos, e calquera outra poboación
marxinal. Refírese tanto ós establecementos públicos como ós privados.
2. Clasificación.
Establécense dúas categorías:
Categoría 1ª: Ambulatorios, centros
de saúde, residencias para poboación
desprotexida, centros de tratamentos específicos, etc.
Categoría 2ª: Dispensarios, garderías,
oficinas de asistencia social, etc., que
non supoñan máis de 150 m2 construídos.
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 dedicados a actividades pedagóxicas ou de
formación en calquera dos seus niveis e
tipos, tales como centros escolares e
preescolares, academias, xardíns de infancia, etc.
2. Clasificación.
Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Establecementos con capacidade non maior de 100 prazas e con
superficie igual ou menor ós 300 m2
construídos.
Categoría 2ª: Establecementos con capacidade 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 tipolóxicas, disporán de 3 prazas de aparcamento por cada 100 m2 construídos
e/ou 20 prazas escolares previstas na
edificación.
3.3.2.9. Uso socio-cultural e recreativo.
1. Definición.
Corresponde ós locais e instalacións
destinados ó público con fins de lecer,
cultura ou vida de relación dos cidadáns,
incluíndo tabernas, bares, cafeterías,
restaurantes, etc.
2. Clasificación.
Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Establecementos con capacidade non maior de 150 persoas e
con superficie igual ou menor ós 250 m2
Categoría 2ª: Establecementos con capacidade 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 aplicación as condicións expostas para os establecementos comerciais; ademais diso
deberán someterse ó disposto no RAMINP no caso de exceder de 75 persoas
a capacidade.
• Ademais de cumprir coas ordenanzas da zona e xerais de uso, de volume e
tipolóxicas, disporán de 3 prazas de
aparcamento por cada 100 m2 construídos.
O concello poderá denega-la súa instalación naqueles predios que estean situadas 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 superficial e calquera montante de prazas de espectadores.
3. Condicións.
Ademais de cumprir coas ordenanzas
de zona e as xerais de uso, volume e tipolóxicas, disporán de 4 prazas de aparcamento por cada 100 m2 construídos
e/ou unha superficie mínima dun sexto
da utilizada para os espectadores do deporte de que se trate. Aplicaranse estes
ratios segundo sexan superficies cubertas ou descubertas.
3.3.2.11. Uso relixioso.
1. Definición.
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Corresponde ós locais e edificios destinados ó culto, así coma ós relacionados con el.
2. Clasificación.
Establécese unha categoría única que
engloba tanto ós templos e centros relixiosos como as capelas e oratorios.
3. Condicións.
Ademais de coas ordenanzas da zona,
cumprirán coas disposicións vixentes
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, tradicionais ou novas, relacionadas co teatro,
a música, a danza, o cine, etc., que necesitan de espacios específicos para se
desenvolver e que non estean comprendidas no resto dos usos considerados no
presente PXO. Inclúense aquí as discotecas.
2. Clasificación.
Establécese unha categoría única.
3. Condicións.
Ademais de cumpir coa lexislación
xeral e sectorial aplicable, coas ordenanzas 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 locais propios destas actividades.
2. Clasificación.
Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Espacios e construccións pequenas, anexas ou incorporadas
á vivenda. Hortas, saídos, adegas,alpendres, cortes, albarizas, galiñeiros, coelleiras, 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 dedicadas a este fin, tales como: silos, instalacións gandeiras en réxime de estabulación, alpendres forestais, granxas de
todo tipo, etc,
Categoría 3ª: Áreas dos chans nos que
temporalmente se realizan actividades
de extracción de áridos, rochas, minerais e explotación de canteiras.
3. Condicións.
1. Agás as actividades da 1ª categoría,
que se non se di nada en contra se poderán desenvolver en tódalas clases de
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chan, sen máis limitacións que as derivadas da lexislación vixente e o dictado
nas ordenanzas e normas específicas, o
resto das actividades terán que se desenvolver en chan clasificado como rústico.
2. As actividades amparadas neste uso
que non supoñan actividade constructiva
-agás as extractivas- non terán máis limitacións que as impostas polas administracións sectoriais competentes.
3. As actividades que leven parello o
feito constructivo deberán axeitarse ó
disposto na lexislación urbanística, especialemtne no concernente ó procedemento de autorización (segundo se determina no artigo 77 da LSG).
4. Condicións específicas das actividades da terceira categoría.
Prohibición xeral.
Prohíbese calquera actividade extractiva nos solos urbanos ou de núcleos rurais agás os desmontes necesarios para
levar a cabo os propios feitos constructivos. No solo rústico especialmente protexido só se poderán levar a cabo extraccións de terras, áridos, rochas ou minerais, se se demostra fidedignamente que
esa actividade, en tanto que temporal,
non afecta ós valores que se queren protexer; e poderán prohibirse, cando non
se cumpra coas condicións legalmente
esixibles calquera que sexa a cualificación do solo nun radio inferior a 500 m
dos núcleos rurais de poboación, e de
edificios ou restos históricos e arqueolóxicos ou elementos naturais sinalados na
presente normativa ou incluídos en catálogos 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 fixadas para ese fin nos planos de ordenación, onde en calquera caso esta actividade 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 calquera tipo ademais da necesaria autorización previa do órgano urbanístico autonómico están suxeitas, en caso de que
aquela se outorgue e sen prexuízo da necesidade de recaba-las necesarias autorizacións doutras administracións e organismos, terán que obter licencia municipal.
2. Esta non poderá ser outorgada
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 seguintes requisitos: a) respecto á paisaxe; b)
de se-lo caso, conservación do arboriza-
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do; c) preservación da pureza do medio
ambiente e non desviación, merma ou
polución de correntes de auga, superficiais ou subterráneas; d) o establecemento 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 requisitos implicará a denegación e/ou
anulación da licencia.
Solicitude de licencia.
A solicitude de licencia municipal deberá concretar necesariamente os seguintes extremos:
a. Memoria sobre o alcance das actividades que se pretenden realizar, con
mención específica dos desmontes e nivelacións previstas e de duración estimada 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 conformación da paisaxe.
c. Testemuña fidedigna do título de
propiedade do terreo no que se pretende
efectuar-la extracción de áridos ou movementos de terras. Se o solicitante do
permiso non fose o mesmo propietario,
ademais da testemuña fidedigna do título de propiedade, deberá presenta-lo correspondente permiso do(s) propietario(s).
d. Descrición das operacións de escavación ou desmonte, con plano topográfico 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 primixenio 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 movementos de terras implique destrucción
de arbrizado, imporáselle ó titular da licencia a obriga de efectua-la repoboación da leira e de coida-la plantación ata
que teña enraizado e poida desenvolverse normalmente.
Obras de recuperación e cesión gratuíta dos terreos.
Todo proxecto extractivo a ceo abertos
una vez finalizada a explotacións deberá
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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, conforme 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 público. Entenderase como finalizada a explotación cando se esgote o árido e/ou
cando transcorran seis meses sen produciranse 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 correspondente, ou nos planos de ordenación, expresada 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 ordenanza correspondente. Por regra xeral, e
de cara a harmonizar coas tipoloxías dominantes en Vilar de Santos, aconséllanse 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 ladrillo enfoscado, enlucido e pintado. Desaconséllase o uso de aplacados en xeral e
prohíbense os de granitos pulidos, absolutamente alleos ás tipoloxías dos edificios de Vilar de Santos.
• Prohíbese totalmente o uso de bloques prefabricados para seren utilizables
nos paramentos exteriores das edificacións principais, excepto para os usos
industriais e agropecuarios, nos que se
permitirá se ten a calidade suficiente
coma para garanti-las esixencias establecidas nas condicións deste uso (tipo
split ou semellantes).
• A carpintería exterior será de madeira pintada nas obras de restauración das
edificacións catalogadas 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 exterior 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 materiais de cerramento, con textura e cor
que estean en concordancia cos empregados na fachada. Cando menos irán enfoscadas 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 constituídos, 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 compactos.
- Para os efectos de cómputo de edificabilidade estes tipos contabilizarán do
seguinte xeito:
a) abertos: 1/4 da súa superficie,
b) acristalados tipo galería ou miradoiro: 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 oblicuos (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 recomendable.
d) O volume existente antre a cara superior do último forxado e a liña de cumieira ou punto de cumio poderase
aproveitar en parte para usos vivideiros
ou os compatibles coa vivenda sempre
que non se prohiba na ordenanza específica correspondente e non conforme vivenda 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 edificación (calefacción, aire acondicionado,
subministración e almacenamento de
auga, chemineas, etc.).
Todos estes elementos deberán quedar
obrigatoriamente inscritos dentro da
pendente máxima de 30 e non supera-la
altura máxima da cuberta permitida, exceptuándose só as chemineas (por razóns funcionais).
3.3.3.3. Parámetros interiores.
1. Planta e altura libre de planta.
Nas ordenanzas xerais defínese a altura 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 esixencia 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 tramos rectos e curvos.
c) As de acceso principal e uso público deberanse situar no interior.
d) Permítese a luz e ventilación cenital á caixa de escaleiras por medio de lucernarios.
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 complementarias.
Sempre que o autorice a ordenanza específica correspondente, os edificios auxiliares ou complementarios á vivenda,
tales como alpendres, cortes, garaxes ou
os elementos constructivos tales como
muros, cercados, etc., poderanse construír con calquera material que teña a
necesaria consistencia. No caso de utilizar ladrillo ou bloques de formigón prefabricado 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 elementos de peche.
3.3.3.5. Edificios dedicados a outros
usos.
Os edificios para uso industrial, almacéns 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,
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agás se se trata de materiais de acabado
de calidade, construídos para estes fins.
3.3.3.6. Conservación, reforma ou
ampliación de construccións de interese,
xa existentes.
Para autorizar calquera actuación tendende a conservar, reformar ou ampliar
edificios ou construccións de calquera
tipo que se inclúan no catálogo correspondente de bens de interese cultural ou
calquera outro nivel protector, os proxectos que as amparen terán que axustarse, ademais de cumprir co resto da
normativa edificatoria, ós seguintes criterios:
a. Conservación. Demostrar, tralo estudio detallado no que figuren memoria,
planos e fotografías que os materiais,
cores e técnicas constructivas serán análogas ós existentes.
b. Reforma. Demostrar tralo estudio
detallado, no que figurarán memoria,
planos e fotografías, que a reforma non
afecta a aspectos tipolóxicos nin compositivos esenciais e que os materiais,
cores e técnicas constructivas serán semellantes ós das edificacións existentes
e/ou compatibles,dende o punto de vista
funcional e formal, con eles e co contorno no que a devandita reforma se pretende.
c. Ampliación. Demostrar, tralo estudio 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 compositivo, tipolóxico, morfolóxico e paisaxístico, ben por mímese, ben por contrapunto, coidando e valorando con precisión 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, establécese 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 setembro, da Xunta de Galicia, sobre das estradas de Galicia.
2º) Tipos de vías.
Vías tipo I. As vías de conexión co exterior:
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 núcleos da parroquia de Parada de Outeiro.
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Vías tipo III. Viario de Vilar de Santos, incluído o viario urbano do parque
industrial.
Vías tipo IV. O resto do viario tradicional aínda existente.
Vías tipo V. Viario de concentración
parcelaria.
Forman o sistema xeral de comunicacións 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 edificación, dende a cal, ata a vía, quedan
prohibidas as obras de construcción, reconstrucción 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 seguido:
- 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 concreto, dado o tipo de vía, a 12 m da aresta
exterior de explanación. Para o caso da
vía da que é titular a Deputación Provincial, ateranse tamén ó disposto pola administración provincial, e mais en concreto, no contido da Ordenanza reguladora do uso e defensa das estradas provinciais (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 Santos, de acordo co establecido no artigo
52.2 en relación co 35,3 da Lei 4/1994,
de estradas de Galicia, excepcionalmente poderanse autorizar, con base na presente normativa, edificacións ou construccións a distancias inferiores ás sinaladas nos tramos onde xa se dan aliñamentos inferiores consolidados. No
resto dos tramos das estradas de Vilar de
Santos onde non se dá consolidación así
como no resto dos núcleos rurais, seguirán 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 ordenanza correspondente. Nesas zonas, as autorizacións de usos e obras promovidos
por ente distinto ó titular da estrada, deberán 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, poderán promoverse expedientes para a
entrega das travesías urbanas ó Conce-
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llo, da que a resolución cor responderá ó
Consello da Xunta de Galicia. Non obstante o anterior, e de acordo co disposto
no parágrafo 2) do mesmo artigo, a administración titular da estrada e o concello poderán convi-lo que estimen procedente para a mellor conservación e fun cionalidade das mentadas travesías.
No caso do viario municipal integrante do SX de C, prevense recuados inferiores ó paso polos núcleos de poboación, conforme se especifica nos planos
de aliñacións e/ou nas ordenanzas e normas correspondentes.
4º) Peches.
Non se autorizarán peches nas zonas
de dominio público nin nas de servidume.
Por circunstancias especiais de aproveitamento agrogandeiro poderanse autorizar peches diáfanos nas zonas de servidume ou afección das estradas, pero
non nas de dominio público, conforme
co disposto no artigo 39.2 da Lei de estradas 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 interiormente pola zona de dominio público
e exteriormente por dúas liñas paralelas
ás arestas exteriores de explanación (artigo 32, 1 da Lei 4/1994).
A zona de dominio público é a constituída 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 perpendicularmente ó eixo da calzada máis próxima,
dende a aresta exterior da explanación
correspondente ás calzadas previstas e
ós seus elementos funcionais (artigo
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, delimitada interiormente pola zona de servidume e exteriormente por dúas liñas paralelas ás arestas exteriores da explanación (artigo 33.1).
Igualmente, terá en conta o disposto
para cercas, así como colocación de postes 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 pavimentar acaídamente, a rasante establecerase na cota de 20 cms por enriba da
rasante actual do camiño.
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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 árbores e a construcción de edificios e insta lacións industriais na proxección e proximidades das liñas eléctricas debidamente 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 soterrado 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 aprobe o presente PXO, ben procedendo ó
soterrado, ben modificando o seu trazado para cumprir coa esixencia.
3.4.1.3. Sistema xeral de equipamentos públicos.
1. Definición.
Comprende os terreos, edificios e instalacións destinados a usos públicos colectivos que, pola súa dimensión ou función específica, trascenden a todo o municipio, considerándose no presente
PXO como formando parte do sistema
xeral correspondente. A pertenza ó sistema xeral dun equipamento calquera recóllese na memoria xustificativa e reflíctase nos planos de ordenación do
presente PXO.
2. Clasificación.
Comprende os seguintes equipamentos:
- 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 volume e de uso que se reflictan nos parágrafos 4 e 5 seguintes.
4. Condicións de volume.
- Serán as mesmas que para a edificación normal situadas no contorno próximo da parcela dedicada a equipamentos,
pero coa limitación adicional de non supera-los 9,8 m de altura (agás os dous
últimos dos citados no epígrafe 2) anterior -cemiterios e cámpings- nos que a
edificación non supera-los 5 m de altura).
- En casos excepcionais e por motivos
razoablemente xustificados, o concello
poderá permitir maiores aproveitamentos para os equipamentos públicos, trala
tramitación dunha modificación puntual
do PXO na que xustifique a súa necesidade.
5. Condicións de uso.
- En cada un dos terreos delimitados
nos planos de ordenación sinálanse os
usos posibles.
- O cambio de uso dunha zona cualificada como de equipamento a outro uso
dun equipamento distinto debe realizarse a través dunha modificación puntual
do PXO.
- Permitirase a instalación dunha vivenda cando sexa necesaria para a garda
e conservación do equipamento. Tamén
se poderá autoriza-lo uso sociocultural e
recreativo como compatible cando a
xestión e o mantemento do equipamento
o aconselle.
- Autorizarase, en xeral, a construcción dos aparcamentos que fosen necesarios para o correcto funcionamento
das instalacións.
3.4.1.4. Sistema xeral de espacios libres.
1. Definición.
Son espacios destinados a parques públicos e/ou xardíns e zonas verdes en
xeral que se destinan ó lecer da totalidade da poboación, considerándose no
presente PXO como formando parte do
sistema xeral correspondente. A pertenza 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 superficie 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 podéndose superar esta altura con seves e outras
proteccións diáfanas esteticamente admisibles.
3. Condicións de uso.

a) O uso principal será sempre de
zona verde.
• Poderán instalarse quioscos de música, 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, limpeza, invernadoiro e servicios de aseo,
cun máximo para cada uso individual ou
integrado de 50 m3.
• Non se permitirán outras novas
construccións, pero si se autorizará a
restauración e/ou a rehabilitación de
edificios existentes que se atopen inscritos xa dentro do parque no intre de se
aproba-lo presente PXO.
Título IV: xestión do planeamento..
4.1. Condicións esixibles a toda actuación urbanística.
A execución do planeamento terase
que desenvolver polos procedementos
que garantan a distribución equitativa
dos beneficios e cargas entre os afectados, así como o cumprimento dos deberes de cesión dos terreos destinados a
viais e dotacións públicas e daquelas
nos que se localice o aproveitamento correspondente ó concello; tamén o costeamento e, de se-lo caso, a execución da
urbanización.
7.2. Prazos para o cumprimento dos
deberes urbanísticos de cesión, distribución de cargas e beneficios e de urbanización.
a) De acordo co disposto no artigo 81
da LSG sobre os prazos para o cumprimento dos deberes urbanísticos, e dado
que no presente Plano non se contará
cun programa senón cunha orde de prioridades, non é precisa a fixación deses
prazos con carácter xeral para as determinacións contidas no PXO que promova a administración.
b) No caso do solo de núcleos rurais o
aproveitamento apropiable será o real,
agás que se trate de executa-los plans especiais 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: ordenanza de uso industrial exclusivo.
1. Definición e ámbito.
Correspóndese coa totalidade das
zonas onde se desenvolveron e executaron 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 urbanización, contan cos servicios urbanísticos requiridos para a clasificación
como solo urbano. Neste segundo su-
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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 aparellamento de edificios industriais e/ou
permiso de arrimo do(s) propietario(s)
colindante(s), reflectido por escritura
pública rexistrada que manteña o compromiso mesmo en caso de cambio da
propiedade.
Todo isto, a reserva de garanti-los acesos ó interior das parcelas para os vehículos 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 definidos 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 deixar un paso cara ó interior das parcelas
entre os edificios arrimados e os lindeiros laterais de, alomenos, 4 m de ancho,
doadamente accesible a vehículos contra 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 fronte. A altura máxima en calquera punto
(AMP) non superará os 8 m.
Por riba desa altura só se poderán
inza-las construccións tecnicamente especiais e as construccións emblemáticas, sen que en ningún suposto se poidan 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 edificacións.
1) Composición. A composición dos
edificios industriais, incluíndo a das
súas fachadas, é libre. En calquera caso,
recoméndase o seguimento dos seguintes criterios:
a) A utilización de iluminación e ventilación natural fronte da artificial. Neste
senso xúlgase como necesaria a utilización racional de ritmos e secuencias na
composición dos ocos para esta función.
b) O deseño de plantas de carácter regular, sempre que a parcela non o coute.
c) A utilización de cubertas inclinadas, sempre que non se vaian utiliza-las
cubertas planas como espacio productivo (terrazas como lugar de secado ou semellantes).
1) Materiais. Os paramentos exteriores poderán ser de calquera material
normal dos existentes no mercado, agás
aqueles que non se preveron especificamente para quedaren vistos (ladrillos,
bloques de cemento ou calquera outro
material desa condición). Recoméndase
a utilización de materiais de probada eficacia constructiva como a pedra –en calquera das súas fábricas- o formigón
visto –sempre que teña un acabado de
calidade- as diferentes fábricas de ladrillo –que se terá que enfoscar e pintar-, o
formigón prefabricado de calidade, etc.;
permítese a combinación de varios materiais sempre que responda a criterios
de racioalidade.
Nas carpinterías exteriores poderase
utilizar calquera dos materiais existentes
no mercado sempre que teñan un acabado digno. Recoméndase: a madeira pintada, as carpinterías metálicas (ferro,
aluminio, etc.), ou de formigón prefabricado igualmente pintadas, lacadas ou
coloreadas por procedementos semellantes, etc. etc.
2) Peches de parcela e vexetación.
Aconséllase a plantación dunha fileira
de árbores no espacio do interior do recuado de fachada cando este retranqueo
veña obrigado polas ordenanzas. O
ritmo da dita plantación só se interromperá 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 obrigatorios. A súa composición é libre e os materiais utilizaranse conforme co disposto
nas presentes ordenanzas. Cando se
constrúan con materiais compactos
(pedra, ladrillo, formigón visto, prefabricados 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 enreixado, como elemento de peche na súa totalidade. No caso de utilización só de
malla metálica os peches deberán ter pés
de fábrica rematados, muretes de alomenos 30 cms, sendo tamén obrigatorio
neste caso a formación dun peche vexetal (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 expresión dos elementos previstos (herba, vexetación arbustiva, ou calquera outra vexetación 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, consecuentemente, 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 abranguerá, loxicamente, as partes do linde
non ocupadas pola edificación.
3.9. Construccións especiais.
As construccións tecnicamente especiais así como as emblemáticas de reco ñecemento da empresa teranse que ater
ás seguintes limitacións:
- Altura máxima: 14 m.
- Ocupación.
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a) Tecnicamente especiais. Non poderán exceder do 30 % da parcela.
b) Emblemáticas. Só se permitirá
unha por parcela e cunha ocupación en
planta < 9 m2, debendo respecta-los r ecuados 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 escaleiras 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 vivenda 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 industrial sen que sexa posible a súa independencia 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 interior das parcelas.
• As condicións hixiénicas e de seguridade cumprirán co disposto na lexislación vixente, así como coa normativa específica que, a este respeito se contén no
PP aprobado para o solo apto para urbanizar industrial.
• Para o solo urbano industrial non
consolidado establecerase unha área de
reparto que deberá prever cesións en
igual proporción ás fixadas no PP aprobado, incluída a cesión do 10 % do aproveitamento-tipo.
Anexo ó artigo 5.1. Áreas de reparto
en solo non consolidad industrial.

ÁREAS DE RAPARTO EN SOLO INDUSTRIAL

Área

Superficie

Aproveitamento

Aproveitamento

nº

(m2)

tipo (m2/m2)

lucrativo total

CESIÓNS
Viario

(m2 edificables)
A-1
A-2
1

25.816
17.728

0,7
0,7

17.971
12.410

Espacios TOTAL
libres

426

3.650

456

1

4.076

5.962

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 dotacións urbanísticas (14% do total do ámbito).

2.1

Nº:

-

0,7

m2/m2

m2

UNICA

3.650

ESPACIOS LIBRES:

EQUIPAMENTOS:

B)

C)

¿REFLÉCTANSE EN PLANOS?
A
B
SI
SI

C

m2

m2

m2

17.971

m2

¿REFLÉCTASE A SÚA LOCALIZACIÓN
NOS PLANOS DE ORDENACIÓN?

APROVEITAMENTO TOTAL A CEDER:

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO TOTAL:

NON

(10 % do A.T.)

NON

NON

¿PODENSE DELIMITAR
POSTERIORMENTE?
¿PRECISA REPARCELACIÓN
OBRIGADA?:

NON

¿DELIMITANSE POLÍGONOS?

POLÍGONOS E REPARCELACIÓN

CESIÓNS DO APROVEITAMENTO

SUPERFICIES E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE TOTAL:
25.816
m2
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-

426

A) VIARIO:

1

1:2000

FOLLA(S) Nº(OS) E

CESIÓNS DE SOLO PARA:

APROVEITAMENTO TIPO:

DOTACIÓNS PRIVADAS:

PLANO
ORDENACIÓN:

A-1

IDENTIFICACIÓN DA AREA
Nº DA AREA:
NOS POLÍGONOS:

FICHA DE ÁREAS DE REPARTO (SOLO URBANO NON CONSOLIDADO)
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Nº:
2.1

-

0,7

ESPACIOS LIBRES:

EQUIPAMENTOS:

B)

C)

¿REFLÉCTANSE EN PLANOS?
A
B
SI
SI

VIARIO:

B)

1

m2/m

m2

FOLLA(S) Nº(OS) E
UNICA
1:2.000

C

m2

m2

m2

CESIÓNS DE SOLO PARA:

APROVEITAMENTO TIPO:

DOTACIÓNS PRIVADAS:

PLANO
ORDENACIÓN:

A-2

IDENTIFICACIÓN DA AREA
Nº DA AREA:
NOS POLÍGONOS:

12.410 m2

¿REFLÉCTASE A SÚA LOCALIZACIÓN
NOS PLANOS DE ORDENACIÓN?

APROVEITAMENTO TOTAL A CEDER:

APROVEITAMENTO
LUCRATIVO TOTAL:

NON

(10 % do A.T.)

NON

NON

¿PODENSE DELIMITAR
POSTERIORMENTE?
¿PRECISA REPARCELACIÓN
OBRIGADA?:

NON

¿DELIMITANSE POLÍGONOS?

POLÍGONOS E REPARCELACIÓN

CESIÓNS DO APROVEITAMENTO

SUPERFICIES E APROVEITAMENTO
SUPERFICIE TOTAL: 17.728 m2

FICHA DE ÁREAS DE REPARTO (SOLO URBANO NON CONSOLIDADO)
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5.2. Ordenanzas de solo de núcleos
rurais.
5.2.1. Núcleos rurais 1 (Vilar de Santos).
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 histórica, orixinaria do núcleo onde asenta
a capitalidade municipal. O ámbito gráfase nos planos de ordenación, de acordo con criterios de estricta pertenza a
ese núcleo orixinario.
2. Sistema de ordenación.
Polo xeral, e agás pequenas modificacións puntuais, consérvanse 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 rehabilicación do edificio. Permitirase tanto a edificación entre medianeiras, como arrimada 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 parcelario 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 soares entre medianeiras con lindeiros xa
construídos. En ningún caso se autorizarán frontes de menos de 3 m.
3.3. Aliñamentos e rasantes. Veñen
definidos nos planos de ordenación.
3.4. Liña de edificación exterior.
Coincidirá co aliñamento fixado en planos, sen pr exuízo de que en determinados supostos se poidan autorizar recuados, trala elaboración do estudio de detalle para a reordenación dos volumes.
3.5. Fondo edificable. Poderanse
mante-los fondos edificables no caso de
rehabilitación. No suposto de nova
construcción fíxase un fondo máximo
de 12 m.
Sempre e cando o permita a disposición 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 planta 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 gráfico:

Será obrigado que o paramento posterior da planta baixa (e do resto das plantas) reciban tratamento de fachada.
3.6. Altura máxima sobre rasante
(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. Beirados: Permitiranse sempre
que sexa os tipoloxicamente admitidos
na norma xeral. Colocaranse como mínimo a 3,5 m da rasante da rúa e non superarán as medidas establecidas na ordenanza xeral nin, en ningún caso, o
bordo da beirarrúa, de existir esta.
3.9. Edificabilidade. Vén determinada
polos fondos e alturas máximas edificables.
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 auxiliares exentas sempre que non se exceda 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 núcleo e a paisaxe e mailo ambiente deste.
Neste sentido os proxectos, amén de
cumprir coas determinacións da ordenanza xeral tipolóxica, deberán xustifica-lo seu acaemento dos patróns cons-
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t ru c t iv o s ,
m at e ri a i s
empregados, composición,
etc.
do
m e s m o
verbo das
edificacións
e espacios
colindantes.
5.2.1.2.
Zona
de
solo residencial 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 parcelaria.
O ámbito gráfase nos planos de ordenación.
1. Sistema de ordenación.
Permitirase tanto a vivenda exenta
como a aparellada e arrimada. En calquera dos casos, as pretensións construcitvas nesta zona de ordenanza deben
abordarse mercede á elaboración e tramitación dun único proxecto técnico.
As vivendas exentas terán unha localización libre na parcela, sempre que a fachada principal se sitúe dentro dos primeiros 25 metros, medidos ortogonalmente dende o aliñamento oficial fixado
nos planos.
2. Parámetros da edificación( (Para o
réxime urbanístico, así como para o planeamento 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 aplicables
serán as que se establecen no artigo 76.5
da dita lei, coa salvidade de que o número máximo de vivendas non poderá
exceder do 20 % das vivendas do núcleo
respectivo e a densidade non poderá exceder de 20 vivendas por Ha. As condicións establecidas con carácter xeral
serán as seguintes:
3.1. Parcela.
2.1.1. Parcela mínima: 400 m2. No
caso de destinarse a parcela á construcción 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 ordenación.
4.2. Liña de edificación exterior e separación a lindeiros.
a) As vivendas exentas situaranse libremente 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 oficial.
c) As vivendas arrimadas non poderán
supera-lo número de 2 corpos arrimados, 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 parcela. E en ningún suposto se poderá supera-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
seguintes para a disposición dunha
banda axardinada.
Para obter de licencia no caso de supera-lo número de dous corpos arrimados, e con carácter previo á presentación
do proxecto, tramitarase un plan integral
de mellora do núcleo que garanta, ademais 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 número 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.Altura máxima sobre rasante
(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 máxima de 0,5 m2/m2.
3.8. Edificacións auxiliares.

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE

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 delimitación.
Trátase das dotacións urbanísticas de
carácter local da que a delimitación se
define nos planos de ordenación correspondentes e que inclúe, entre outras, as
seguintes dotacións:
a) A totalidade dos locais das vellas
escolas unitarias, cos seus terreos anexos, así como outras edificacións públicas espalladas polo rural.
b) A totalidade das igrexas parroquiais, capelas e demais edificacións
destinadas ó culto.
c) A totalidade dos cemiterios parroquiais (sexa quen sexa o titular).
d) O resto dos equipamentos que non
se inclúen no sistema xeral correspondente. (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 aprobadas 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 existente, ocultando medianeiras, mantendo
aliñacións, etc. Para o resto dos casos rexerán as condicións de volume que se
conteñan na presente ordenanza, agás
para o caso dos equipamentos que se localicen en edificios xa existentes ou naqueles 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:
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Será de 7 m con carácter xeral, para
tódolos núcleos non podendo ser superada máis que por elementos ornamentais no caso de edificios singulares.
2. Usos.
O correspondente ó equipamento de
que se trate.
Poderase autorizar tamén o uso sociocultural en calquera dos edificios equipamentais, de cara á mellor xestión e
mantemento dos equipamentos respectivos.
5.2.1.4. Ordenanza de espacios libres
e zonas verdes de uso o dominio público (EL).
1. Definición e delimitación.
Son as zonas dedicadas ó lecer da poboación 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 abrangue 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 poboación, 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
xardinería, etc.), xustificando previamente a necesidade da súa instalación
na propia zona verde ou libre de uso público. Non obstante, poderase autorizar,
tralo acordo municipal, a instalación
permanente de elementos de ornato
(templetes, palcos de música, emparrados, pérgolas) os complementarios ó uso
das zonas verdes (escenarios de teatro ó
aire libre, pistas de baile descubertas...);
e espacios ou instalacións de carácter lúdico-deportivo (piscinas, pistas de patinaxe, etc.).
Poderá autorizarse asi mesmo a instalación de casetas e quioscos desmontables para fíns propios dos usos convencionais destas zonas, así como o amoblamento necesario (bancos, papeleiras,
fontes de auga potable, elementos para
xogos de nenos, etc.), e tamén a construcción de equipamentos que non comporten edificación: campos de deportes
ou semellantes. Exceptúanse desta esixencia as construccións xa existentes
nos parques e zonas verdes actuais, dos
que se permite a reconstrucción ou rehabilitación, sempre que acubille usos dotacionais de calquera tipo.
En todo caso a superficie total ocupada con tódolos elementos permanentes
antes citados, non poderá supera-lo 15%
da superficie total da zona en que se sitúen.
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A ocupación máxima, considerando
os elementos permanentes e os desmontables, non poderá supera-lo 25% da superficie total da zona.
Os cerramentos, cando sexan necesarios, 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 convenientemente urbanizadas, coas súas correspondentes sendas peonís,camiños, escaleiras e acondicionamento vexetal, así
como dotadas da iluminación pública,
rede de sumidoiros e abastecemento de
auga necesarios para o seu funcionamento 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 agrupación de vivendas nas que os moradores,
no sustancial, seguen a manter relacións
propias da vida comunitaria, constitúen
un núcleo singularizado por un topónimo, diferenciado nidiamente nos censos
e padróns oficiais e identificado como
tal pola poboación residente e pola práctica administrativa local, e nas que aínda
se segue a dar unha vinculación coas actividades 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 clasificadas como núcleos rurais comprenden varias unidades de asentamento orixinais.
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 dividense en:
1∫ Áreas consolidadas que básicamente son coincidentes cos espacios orixinarios do núcleo ©.

2∫ Áreas non consolidadas pola edificación, froito da expansión experimentada 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 determina 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 relacionados 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 predio no que se vaia situar terá que dispoñer, 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 propietarios terán que cedelle previamente ó
concello os terreos necesarios para a
apertura e/ou regulación do viario preciso, segundo os parámetros que se conteñen no apartado que regula os aliñamentos. Igualmente, correrá a cargo dos propietarios a execución das obras para conecta-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 desenvolvemento.
De acordo co disposto no artigo 27.2
da LSG, nesta clase de solo poderán redactarse plans especiais de mellora dos
núcleos rurais, co obxecto de desenvolver 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 necesarios para situa-la porcentaxe do
aproveitamento que legalmente lle corresponda ó Concello.
c) Custear e executa-las obras de urbanziación previas no plan especial.
d) Solicita-la licencia de edificación e
edificar cando o plan especial así o estableza.
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1) O aproveitamento urbanístico dos
propietarios dos terreos será o que reste
de detraer ó total establecido no plan especial de mellora do núcleo rural a porcentaxe correspondente ó concello, segundo o que se fixe legalmente en cada
momento. Neste intre, ese aproveitamento 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 normas xerais tipolóxicas establecidas no
presente 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 edificación (NRC).
a) Definición e ámbito.
Comprende esta ordenanza aquela
parte dos ámbitos das aldeas e lugares
que conforman os asentamentos rurais
de Vilar de Santos, tal como estes se definiron 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 detalle para cada núcleo.
b) Sistemas de ordenación.
A edificación será exenta ou aparellada; neste último caso, sempre que se
ampare con proxecto conxunto. Poderase permiti-la edificación arrimada a medianeira(s) xa existente(s) e a edificación 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 consolidación esixidas. A estes efectos consideraranse na tipoloxía de edificación antre
medianeiras en fileira, aqueles tramos
de vías comprendidos antre dúas interseccións viarias que aparezan edificados, alomenos, en 2/3 da súa lonxitude.
Doutra parte o arrimo limitarase á zona
da medianeira preexistente, sen posibilidade 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 núcleos. Cando en calquera estrada, pista, camiño 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 núcleos que, con anterioridade á aprobación do presente PXO se atopen consolidadas pola edificación -conforme o
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disposto no apartado 2 anterior- a distancias inferiores ás sinaladas eiquí, as
novas edificacións poderanse adaptar ós
recuados dominantes, pero nunca a distancias 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 externo ou interno dos núcleos, séndolle de
aplicación ós peches o disposto con res pecto dos sobreanchos na vía para o recuado da edificación.
* Vías municipais:
Un mínimo de 2 m dende a aresta exterior da vía.
Cando se constrúa unha nova edificación, a liña de peche, na proxección da
fachada que dea fronte á vía ou espacio
público, deixará libre un recuado -resíodun mínimo de 3 m de profundidade, tal
como se reflicte no seguinte gráfico:

racións topográficas para acomoda-la
edificación á rasante das vías, axustaranse ás seguintes limitacións:
c1) Se o muro do edificio é ó tempo
muro de contención do terreo, as dimensións son libres, pero non se permite o
caso no que o muro de cimentación e
contención sexa visible por riba da pendente 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 superior 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 lonxitude máxima, a do edificio máis 3 metros a cada lado (gráfico 2 páx. 24).
c3) Os muros que miren cara ó exterior 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.

• Rasantes.
Como regra xeral, serán as actuais das
vías ás que dea fronte a parcela. A este
respecto, calquera alteración do terreo
para 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 pendente.
c) Os muros de contención que sexan
necesarios como consecuencia das alte-

As edificacións exentas poderán situarse libremente dentro da parcela,
sempre que se localice a fachada principal 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 medianeira no lado ou lados arrimados. Esta
distancia terá que ser respetada por toda
a edificación (beirados, aleiros, alpendres, etc.). Non obstante, permitirase ó
arrimo ós lindes laterais, e sen prexuízo
a terceiros, daquelas edificacións auxi-
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liares que non acaden os 3 metros de al tura, se sitúen exentas verbo da edificación principal e se sitúen na parte posterior da parcela.
• Ocupación máxima da parcela.
Será do 60 % nos núcleos da Veiga e
do 80 % nos núcleos da montaña, relacionados ambos máis adiante, no epígrafe onde se fixa a parcela mínima. A estes
efectos computarán, ademais da edificación principal, as edificacións auxiliares
e complementarias (cobertizos, alpendres, cortes, etc.). Excepcionalmente,
permitiranse ocupacións maiores cando
se trate da anovación de edificios existentes; neste caso a ocupación máxima
non poderá supera-la da edificación anterior 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 saneamento se resolva a través da rede municipal de evacuación de augas residuais
ou se conecte a esas
redes, e de 0,40
m2/m2, para as que se
sitúen fóra destas
zonas e resolvan o saneamento por medio
de sistemas individuais (fosas sépticas...)
Terán a consideración de canalizacións,
a estes efectos, aquelas redes que boten os
vertidos con suficientes garantías de depuración e hixiene a
unha distancia non inferior a 200 m de calquera dos núcleos de
poboación existentes.
No caso de que se
procedese á reestructuración dunha edificación tradicional
existente na parcela, poderase conservala edificabilidade primitiva anque supere a aquí establecida.
Para os efectos de edificabilidade,
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 paramentos exteriores, dende a rasante do terreo, (AMP) non poderá supera-los 8 m.
Por riba da altura máxima non se permitirán outras construccións que non
sexan os elementos de cuberta ou instalacións técnicas (antenas, chemineas,
etc.).
Permitirase a utilización vivideira do
faio ou espacio baixo cuberta nas condicións establecidas nas ordenanzas xerais
de volume e tipolóxicas.
• Voos.
Só se poderá supera-lo aliñamento cos
corpos voados que se han permitir nas
ordenanzas xerais, 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. Poderase voar nos outros paramentos da edificación 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, Parada 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 rurais 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 aprobación do PXO.
2º) Cando, aínda sen ter acadada esta
porcentaxe, pero superado o 20 %, o número de licencias para edificacións destinados 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 desenvolver unha actuación integral sobre
unha parte do núcleo. Neste suposto,
aplicarase o previsto no artigo 76.5 da
LSG, sendo a densidade máxima permitida a de 20 vivendas por Ha; a tipoloxía
das edificacións harmonizará coa edificación xa existente no núcleo, amén de
cumprir coas esixencias tipolóxicas contidas na normativa do PXO.
e) Dotación de espacios libres.
A dotación mínima de parques e
zonas verdes ou libres de uso comunitario fíxase en 3 m2/hab. Para o cómputo
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establecido terase en conta a unidade
parroquial. A previsión total de superficie de espacios libres existentes na parroquia (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.
Permitiranse os usos propios do
mundo rural: vivenda, pequenos obradoiros artesanais, comercial, hosteleiro,
turismo rural, agropecuario e os equipamentos 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 edificación. (NRNC).
1. Definición.
Comprende 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 grafada 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 exenta.
3. Parámetros da edificación.
• Aliñamentos e rasantes.
Os aliñamentos fíxanse nos correspondentes 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 consolidadas do núcleo.
• Situación.
As edificacións poderanse situar libremente dentro da parede, sempre que a

25

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 computarán, ademais da edificación principal,
as auxiliares e complementarias (cobertizos, 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 construccións e instalacións para usos agropecuarios 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 especiais de mellora dos núcleos que pretendan 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 desenvolvemento urbanístico (RC).
O solo rústico apto para o desenvolvemento urbanístico, en función do uso
prioritario, divídese en:
a1) Solo rústico apto para a urbanización de uso industrial (RC1)
a2) Solo rústico apto para a urbanización de uso residencial (RC2).
b) Solo especialmente protexido.
O solo especialmente protexido divídese nas seguintes clases:
b1) Solo do espacio da Veiga, no que,
á súa vez, se fai a distinción entre:
b1.1) Zona equipamental lúdico-deportiva.
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-artística.
5.3.2. Disposicións comúns a todo
solo rústico.
a) Os terreos clasificados como solo
rústico só poderán ser destinados ós
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usos característicos do medio rural, vencellados á utilización racional dos recursos naturais, pero respectando, en calquera 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, extractivas, piscícolas e outras calquera sempre
que garden relación coa natureza, estensión e destino do predio ou coa explotación de recursos naturais, así como
construccións e instalacións vencelladas
á execución, mantemento e servicio das
obras públicas.
c) Excepcionalmente poderanse autorizar pola Comunidade Autónoma construccións e instalacións para fins de interés xeral que teñan que se emprazar no
medio rural ou aquelas das que a súa localización veña determinada polas características e exixencias da actividade.
Para a concesión da preceptiva licencia municipal deste tipo de obras, será
requisito imprescindible e previo a obtención de autorización do órgano autonómico competente, logo da información pública do proxecto polo prazo de
vinte días.
d) Tódalas construccións que se poidan inzar nas distintas áreas desta categoría de solo terán que ser illadas e deberán harmonizar co medio no que se
emprazan,quedando prohibidas as edificacións características das zonas urbanas 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 inferior á unidade mínima de cultivo establecida pola lexislación agraria 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 fixadas polo PXO medidas de protección especial, 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, poderanse chantar neste solo construccións
destinadas a actividades agrícolas, forestais, gandeiras ou outras que garden
relación coa natureza e destino do predio ou coa explotación dos recursos naturais.
Cando estes usos teñan carácter intensivo han requirir forzosamente de previa
autorización autonómica, segundo se
desprende da sentencia do Tribunal Supremo do 28/11/2000.
2ª) Para os efectos do disposto no
mesmo artigo 77.2 da LSG entenderase
por construccións vencelladas á execución, 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 materiais, útiles ou maquinaria.
• Edificacións auxiliares de obra:
aseos e comedores de persoal, casetas e
oficinas de obra.
b) Vencelladas ó mantemento e servicio das obras públicas:
- Construccións para almacén de materiais, utensilios ou maquinaria cun tamaño 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 entenderase 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 órgano urbanístico autonómico competente.
5. Condicións que deben reuni-las
parcelas onde se vaian situar edificacións autorizables segundoa LSG.
a) Contarán con aceso rodado, por vía
pública,que permita a circulación de vehículos automóbiles.
b) Terán que te-la posibilidade de enganche á rede de subministración de
enerxía eléctrica.
2 c) Satisfarán o abastecemento de
auga por captación individual, que garanta o caudal suficiente para o uso solicitado e as condicións de potablidade.
As captacións e/ou depósitos de abastecemento ás vivendas terán que separarse
de calquera fosa séptica, esterqueira ou
calquera fonte contaminante, un mínimo
de 25 metros
d) Contarán con instalación de evacuación e tratamento de augas residuais
por medios individuais de xeito que se
garanta a non contaminación do medio
natural. Como mínimo, o tratamento das
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augas residuais das vivendas axustarase
ós sistemas que a tal fin se describen na
Norma Tecnolóxica da Edificación
NTE-ISD de 1974.
Nas vivendas que teñan como anexos,
cortes ou cortellos, estes teranse que
illar das vivendas, dispoñendo de entradas independentes.
5.3.6. Outras condicións específicas
en solo rústico común.
1º) Incompatibilidades.
As actividades industriais de interese
xeral, que logo da preceptiva autorización do órgano urbanístico autonómico
competente se poidan desenvolver nesas
áreas, terán que ter unha relación directa co uso e destino do predio. Esta incompatibilidade non rexerá para as áreas
de monte baixo. No suposto de que estas
actividades dispoñan desa previa autorización, para poder obter licencia municipal, 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 órgano 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 recuados 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 máxima.
En tódolos casos, a parcela mínima
terá que ser igual ou superior á da unidade 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 deberán respecta-las distancias demandadas pola lexislación específica, e en calquera 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 interior dos núcleos rurais ou no seu contorno inmediato (100 m da poligonal paralela á delimitación).
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5.3.7. Incorporación ó solo urbanizable de áreas de solo rústico común.
a) Previsión.
De acordo co disposto no artigo 14.d)
da LSG, (e de conformidade co establecido 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 condicións nas que as áreas de solo rústico
común aquí pr evistas se poden incorporar ó proceso de desenvolvemento urbanístico.
b) Desenvolvemento urbanístico.
Para esa incorporación ó proceso de
desenvolvemento urbanístico será precisa a redacción e aprobación dos correspondentes planos parciais. De acordo co
disposto no artigo 78.2 da LSG, o réxime urbanístico aplicable a estas áreas,
logo da aprobación do plano parcial,
será o correspondente ó solo urbanizable.
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 estratexias do plano xeral que desenvolvan e
coa estructura xeral do territorio prevista no dito plano xeral.
• Garanti-lo enlace da área delimitada
no plano parcial coas redes viarias e servicios integrantes dos sistemas xerais
que en tanto que partes esenciais da estructura do territorio municipal, trala determinación dos elementos e redes exteriores de infraestructuras sobre os que se
vaia a apoia-la actuación no plano parcial desenvolvido que, en calquera caso,
se terán que ceder gratuitamente ó concello 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 mellora-las condicións e os equipamentos
das áreas de solo urbano existentes no
contorno da zona que se pretende desenvolver.
• Establecemento de garantías para o
exacto cumprimento de tódalas obrigas
e compromisos que o desenvolvemento
urbanístico conleva, ben sexa en metálico, 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
cualifique como solo rústico común
aptas para o desenvolvemento urbanístico conterán as determinacións que di-
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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 determinacións
terán:
1) Determinación da área de planeamento 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 parcial. Tamén a delimitación das zonas en
que se divide o territorio ordenado por
razón dos usos e das tipoloxías edificatorias.
2) Usos. Nos planos de ordenación do
presente PXO reflíctese a distinción
entre as áreas onde só se permitirá o uso
industrial e aquelas outras nas que se autorizará o uso residencial e os compatibles con el. O que figura como RC 1 terá
uso industrial e o RC 2 terá usos residencial e compatibles. Calquera alteración desta disposición tería que vir precedida dunha modificación puntual do
PXO.
3) Tipoloxías.
O plano parcial establecerá as correspondentes tipoloxías edificatorias permitidas 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
exclusividade a outros usos deberán
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 rasante (AMR) e 7 m de altura en calquera punto (AMP).
• Respectaranse escrupulosamente as
condicións xerais tipolóxicas da normativa.
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 dominio 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 carácter público.
• 10 m2 por vivenda ou por cada 100
m2 de edificación residencial prevista.
53) Emprazamentos para centros asistenciais e sanitarios.
• 3 m2 por vivenda ou 100 m2 de edificación residencial prevista.
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54) Aparcamentos.
1 praza de aparcamento por cada vivenda ou 80 m2 de edificación (disposto 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 comunicacións, así como custealo e, de selo caso, executalo; establecerá e deseñará a rede de comunicacións interna, co
sinalamento de aliñamentos e rasantes.
A sección transversal do viario debe responder á maior ou menor previsión de
edificación prevista sobre das marxes
del, así como dos usos que para esas beiras se autoricen ou prevexan. En calquera caso, a sección mínima antre aliñamentos 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 galerías e redes de abastecemento de auga,
rega e hidrantes contra incendios, rede
de sumidoiros, enerxía eléctrica, iluminación, rede telefónica, etc.
O plano parcial deberá garantir:
1) Subministración de auga para a poboación prevista dun mínimo de 250 litros/habitante/día, en condicións de óptima potabilidade. No caso de que o uso
sexa industrial unha dotación de 1
m3/día por cada 100 m2 construíbles.
2) Subministración de enerxía eléctrica por enriba dos 30 watios de potencia
por m2 de terreo ordenado ou 60 w por
cada m2 construíble. Tódalas redes de
servicios deberán decorrer obrigadamente baixo terra, aproveitando para iso
un foxo escalonado, de xeito que será
máis doada calquera reparación de avarías.
O plano parcial fixará as condicións
de cálculo a ter en conta polo(s) proxecto(s) de urbanización.
7) A avaliación que se terá que conter
no plano parcial desagregará os conceptos seguintes:
• Movemento de terras.
• Afirmado de viario e encintado de
beirarrúas.
• Estructuras.
• Sinalización.
• Saneamento.
• Abastecemento de auga, rega e hidrantes 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 conexións 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 determinacións. Deberá incluí-la nidia fixación dos prazos nos que se deberán
cumpri-las obrigas de cesión, distribución de cargas e beneficios e urbanización, así como o de solicitar licencia de
edificación, unha vez adquirido o dereito ó aproveitamento urbanístico.
9) Sinalamento do sistema de actuación.
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 físico 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 aliñamento e rasantes e conexións co SX
de comunicacións.
• Rede de servicios.
• Delimitación, se procede, de unidades de execución.
• Plano de etapas.
11) Aproveitamento.
O plano parcial, de acordo co establecido no artigo 94 da LSG, determinará o
aproveitamento tipo do sector, conforme
co procedemento establecido no artigo
93 da LSG, é dicir: dividindo o aproveitamento lucrativo total da área de reparto -coincidente co sector desenvolvido
polo plano parcial-, aproveitamento expresado en metros cadrados do uso característico, pola superficie total da área,
incluíndo os sistemas xerais pertencentes ou adscritos a ela.
Definido conforme co disposto nos artigos 93 a 94 da Lei do solo de Galicia
(LSG) o aproveitamento tipo de calquera das áreas reguladas polo presente artigo, 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 desenvolvan
solo para usos industriais deberán contelas 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, paisaxísticos, medioambientais ou pertencentes ó patrimonio histórico-artístico, etnográfico e cultural do pobo que deben
ser especialmente protexidos polo planeamento.
2. Normas xerais.
a) Na totalidade do solo rústico especialmente protexido, en virtude das disposicións que determine o PXO, queda
expresamente prohibida a construcción
ou situación dos elementos seguintes:
- Publicidade estática ou dinámica de
carácter comercial, agás indicadores turísticos, indicadores de posición ou dirección ou carteis institucionais, que se
axusten á lexislación sectorial aplicable.
- Calquera instalación que podendo
ser autoriza ble pola normativa específica, non xustifique fidedignamente, a través dun estudio de impacto ambiental, a
súa integración no medio e o respecto
das condicións naturais que deron motivo á súa protección.
- As vivendas unifamiliares de calquera tipo (artigo 77 da LSG).
- Calquera construcción ou instalación
que non respecte as incompatibilidades
de uso fixadas no PXO, tanto as consignadas de xeito xenérico no presente artigo, 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 cumprimento do disposto nos artigos 77 a 79
da LSG e 30 da LRSV, ademais da normativa que lle sexa de aplicación en
función dos valores esenciais para protexer, no excepcional suposto de que se
permita construír (construccións destinadas a actividades agrícolas, forestais,
gandeiras ou outras que garden relación
coa natureza, extensión e destino da
leira ou coa explotación dos recursos naturais, así como as construccións e instalacións vencelladas á execución, mantemento e servicio de obras públicas) ou
cando se obtivera autorización preceptiva 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.
- Edificabilidade máxima: 0,20
m2/m2.
3) Condicións específicas para cada
categoría de solo de especial protección.
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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 Liñares”, 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 Natura 2000. De calquera xeito entendemos que A Veiga segue a ser un espacio
que posúe valores dignos de seren protexidos, por máis que se poidan compatibilizar con eles determinados usos. A
delimitación da Veiga que se propón que
modifica a reflectida nas NC e S da provincia de Ourense é a que se contén nos
planos de ordenación a escala 1:5.000.
Hai que salientar que entre a canalización dos aportes hídricos (lagoa de Antela e río Limia) e a concentración parcelaria, que levou parella a corta total da
vexetación arbórea existente (formando
seves que festoneaban as propiedades,
agras ou prazas), as condicións medioambientais 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 acondicionamento dunha área lúdica (deportivo-turística), na parte que linda coa ribeira 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 procedemento.
Rexeneración paisaxística e medioambiental así como posta en valor da
área para incrementa-la atractividade turística do concello.
Para o desenvolvemento desta área
será preceptiva a realización dun plan
especial, cuns obxectivos que se concretan no seguinte epígrafe.
d) Usos permitidos.
d1) Na zona equipamental permitiranse os seguintes usos:
1) Recuperación do arboredo autóctono.
2) Disposicións do terreo para acaelo
a funcións de carácter equipamental, incluída a súa recuperación como zona
húmida, mantendo a vexetación herbácea nas rúas do campo.
3) Disposición dunha pequena área de
servicios (restaurante, cafetería, almacén, etc.), onde se permitirá inzar unha
edificación que:
- Non superará os 400 m2 construídos
en edificación de planta baixa, cunha al-

Venres, 12 de xullo de 2002 - N.º 159
tura máxima de 4 m e altura máxima de
cuberta de 3,5 m.
- Haberá de axustarse escrupulosamente ás disposicións tipolóxicas establecidas con carácter xeral na normativa; e, a maiores, ser construída utilizando a pedra (e o vidro) nos paramentos
exteriores, a tella de barro cocido na cubrición e a madeira na carpintería exterior.
4) Prever unha área de aparcamento
de 10 prazas por cada 100 m2 construíbles.
5) Permitiranse, en xeral, as actividades 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 convenientemente 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 aéreos de liñas eléctricas, telefónicas, etc.
d2) No resto da zona rexerán as mesmas condicións que na zona de especial
protección agraria, pero coa prohibición
de inzamento de calquera construcción,
instalación ou edificación, agás as infraestructuras 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 ordenación, espacios dos que a localización
vén determinada, xustamente, pola necesidade 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 solapar coas dimanantes da condición de espacio 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, aprobado polo RD 849/1986, do 11 de abril),
que constitúen o dominio público hidráulico, a saber:
a) As augas continentais, tanto as superficiais como as soterradas anovables
con independencia do tempo de anovación.
b) Os leitos de correntes naturais, continuas ou discontinuas.
c) Os leitos dos lagos e lagoas e os dos
encoros superficiais en canles públicas.
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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 insire 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 conxunto.
Usos permitidos:
Permítense sen necesidade de autorización administrativa e de conformidade
co que dispoñen a lei e mailos regulamentos, usa-las augas superficiais, mentres decorren polos seus leitos naturais
e/ou as canles construídas, para beber,
lavar, e outros usos domésticos, así
como para bebe-lo gando ou baño das
persoas sempre que non se produza
unha alteración do caudal e a calidade
das augas.
Usos permitidos logo de autorización:
Permítense, logo de autorización administrativa:
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 utilización do recurso por terceiros.
Usos prohibidos:
Con carácter xeral queda prohibido
nos bens citados anteriormente:
a) Efectuar vertidos directos ou indirectos que contaminen as augas.
b) Acumular residuos sólidos, lixo ou
substancias, calquera que sexa a súa natureza e o lugar no que se poñan, que
constitúan ou poidan constituír un perigo de contaminación das augas ou de
degradación do seu medio.
c) Efectuar accións sobre o medio físico biolóxico afecto ás augas que constitúan ou poidan constituír unha degradación 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 hidráulico.
b) A construcción de encoros, cadoiros ou represas que alteren a canle do
río. A eses efectos entenderase alteración a detención das augas por presas
que teñan un dique de máis de 1 m de altura sobre do nivel actual da canle.
Toda actividade susceptible de provoca-la contaminación ou degradación do
dominio público hidráulico e, en particular, o vertido de augas e de productos
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residuais susceptibles de contamina-las
augas continentais, requirirá autorización administrativa.
Vertidos.
Cando o vertido poida dar lugar a infiltración ou almacenamento de substancias susceptibles de contamina-los acuí feros ou as augas soterradas, só se poderá autorizar se o estudio hidrolóxico previo demostrase a súa inocuidade.
As autorizacións administrativas
sobre establecemento, modificación ou
traslado de instalacións ou industrias
que orixinen ou poidan orixinar vertidos, outorgaranse condicionadas á obtención da correspondente autorización
de vertido.
Leitos, ribeiras e marxes.
Enténdese por leito natural dunha corrente continua ou discontinua o terreo
cuberto polas augas nas máximas crecidas ordinarias.
Enténdese por ribeiras as faixas laterais 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 actividades 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 necesidade.
Os propietarios desta zona de servidume 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 xustificados e sempre que a función da edificación sexa algunha das previstas no presente PXO.
Zona de policía.
Comprende unha zona de alomenos
100 m. de ancho, medidos horizontalmente 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 relevo 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 tradicionais ou construccións tales como pontes,
pontellas, pasás, presas, breixas, cadoiros, canles de derivación, etc., ou aquelas edificacións inzadas con anterioridade á aprobación deste PXO, que contasen con tódalas autorizacións legal e regulamentariamente requiridas.
Autorizacións.
A utilización ou aproveitamento polos
particulares dos leitos ou dos bens situados neles requirirá a previa concesión ou
autorización administrativa.
Lagos, lagoas, encoros e terreos inundables.
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 encoro superficial o terreo cuberto por
augas na época de máximas crecidas ordinarias 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 húmidas, as zonas pantanosas ou brañentas,
mesmo aquelas que fosen creadas artificialmente e quedan comprendidas nelas:
a) As marismas, turbeiras ou aguas
rasas, xa sexan permanentes ou temporais, estean integradas por augas remansadas ou correntes e xa se trate de augas
doces, salobres ou salinas, naturais ou
artificiais.
b) As marxes das ditas augas e nas terras limítrofes naqueles casos nos que,
logo de tramitación do expediente administrativo oportuno, fosen así declaradas, por ser necesario para evitar danos
graves á fauna e á flora.
Usos permitidos logo de autorización
administrativa.
a) As obras, actividades e aproveitamentos que pretendan realizarse na
zona.
Cando as ditas obras ou actividades
poidan prexudicar sensiblemente a integridade dunha zona húmida requirirase
avaliación previa da súa incidencia ecolóxica.
b) O aproveitamento dos recursos
existentes na zona ou dependentes dela.
Están tamén suxeitas a previa autorización aquelas obras, actividades 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 condicións da zona, e esixirase, se é o caso,

un estudio sobre a súa incidencia ambiental.
Ademais de todo o anteriormente sinalado, terase en conta, de calquera
xeito, o disposto na lei e regulamento citados.
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 inzamento de calquera edificación de nova
planta que non sexan as tradicionais
(muíños, pequenas presas, cadoiros, lavadeiros, pontes, pontellas, etc.), ou instalacións e edificacións destinadas ó
lecer da poboación. Esta limitación non
contará para os tramos de ríos que atravesen o solo clasificado como urbano ou
de núcleos rurais, tal e como estes se delimitan no presente PXO. Nese suposto
só será de aplicación o disposto na Normativa xeral de lei de augas.
b) Protéxese especialmente a vexetación ripícola (tanto arbórea como arbustiva), prohibindo a súa corta, agás por
motivos de seguridade. Permítese, non
obstante os labores de limpeza dos camiños 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 protección 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 cemiterio parroquial de Vilar de Santos.
2. Obxectivos para conseguir coa protección.
A recuperación como patrimonio histórico-etnográfico e natural deste espacio, e a súa posta en valor como centro
de primeira orde do agroturismo da
Limia, logo do necesario plano especial
de ordenación e protección e o proxecto
de explotación turística.
3. Obras autorizadas.
• Conservación,consolidación, restauración e rehabilitación, segundo proceda
da edificación hoxe en ruínas e dos espacios que conformaban o vello núcleo
de Saa.
• A conservación e mellora dos bosquetes existentes e a reinstauración do
bosque autóctono que se empeza a producir 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-
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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 obxecto perseguido.
4. Planeamento de desenvolvemento.
Será precisa a realización dun plano
especial de protección e posta en valor
da área, en función do obxectivo proposto, elaborado seguindo os criterios
de zonificación que se conteñen na memoria do presente PXO.
D) Solo rústico de protección agraria.
1. Definición e ámbito.
Comprende aquelas zonas de mellor
acaemento para o aproveitamento agrícola do concello por mor de se ter desenvolvido nelas a concentración parcelaria. Non se inclúen dentro da zona os
terreos concentrados que se integran nos
propios núcleos de poboación delimitados no PXO. En razón da súa potencialidade agrolóxica deben estar, polo
xeral, protexidas doutros usos que alteren 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 delimitación precisa das zonas de protección
contense nos planos de ordenación (a
escala 1: 10.000). Exceptúase desta
regra xeral a zona que aparece delimitada en planos onde se autorizará a extracción de áridos.
2. Normas de protección.
a) Por regra xeral nos terreos comprendidos na presente protección non se
poderá erguer ningunha edificación ou
construcción das que pode autorizar directamente o concello que non sexa para
uso exclusivo agrícola cun máximo de
volume de 40 m2. O resto das construccións agrícolas terán que ser tramitadas
logo de declara-lo seu interese xeral. No
caso de obterse este, rexerá aquí a normativa que para estas construccións se
fixa no solo rústico común.
b) Permítese a construcción de invernadoiros, pareiras e calquera outra infraestructura deste carácter, sen outra limitación que a dimanante do propio aproveitamento dos recursos agrícolas da
parcela.
c) Prohíbese o ensanchamento do viario existente nestas áreas sempre que
non veña obrigado polas propias explotacións agrarias ou se recolla así no
PXO.
d) Prohíbese a apertura de novo viario, 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 movementos de terra responden a estudios e planos agrolóxicos levados a cabo pola administración competente nin para os
proxectos de explotación de áridos que
autorice a administración sectorial competente, nas zonas habilitadas para o
efecto e delimitadas nos planos de ordenación.
E) Solo rústico de protección do bosque.
1. Definición.
Trátase de pequenas masas arborizadas, principalmente constituídas por
carballeiras mixtas de carballo (Quercus
robur) e cerquiños (Quercus pyrenaica),
pequenos bidueirais (Bétula alba) e pequenos 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, prosperidade e
persistencia.
• Conservación da biodiversidade e
dos equilibrios ecolóxicos do bosque.
• Incrementa-los aproveitamentos secundarios do monte.
• Fomenta-las actividades de lecer e
espallamento dos valores do bosque.
- Usos permitidos.
• Os propios da explotación tradicional destes recursos sempre que non impliquen a corta ou queima de pés arbóreos.
• As actividades encamiñadas ó aproveitamento secundario do bosque: cogumelos, plantas medicinais, plantas aromáticas, outras plantas de interese, froitos do bosque, etc.
• Actividades de mellora das masas arbóreas.
• Uso social do bosque: esparcemento
proporcionado pola estancia, paseo e
contemplación da natureza.
• Actividades de mantemento e limpeza do bosque.
- Limitacións de usos.
• Prohibición de todo tipo de construcción, instalación ou edificación,
para calquera uso, agás os labores de
mantemento e reparacións, de se-lo
caso, das tradicionais existentes.
• Prohibición da corta indiscriminada
de árbores.
• Prohibición de introducción de coníferas e árbores non autóctonos.
• Prohibido facer lume, salvo autorización expresa.
F) Solo rústico de protección do mato.
1. Definición.
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Trátase dunha ampla zona situada ó
norte e nacente do concello, desenvolvida, polo xeral, en altitudes superiores ós
700 m sobre o nivel do mar, polo común
con vexetación de matogueira ou cos penedos espidos, que ten importancia medioambiental, 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 construcción de ningunha edificación, agás
os pequenos refuxios e postos de vixilancia para a prevención do lume.
Poderanse autorizar pequenas explotacións de canteiras, sempre que medie
estudio de impacto ambiental previo á
autorización, non comporte edificación
de carácter permanente e se garanta a rehabilitación 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 patrimonio cultural de galicia.
• Decreto 62/1989, da Xunta de Galicia, que rexe a actividade arqueolóxica
na CA de Galicia.
• Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio 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, emblemas, 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 publicidade exterior.
1. Definición e catalogación.
Constitúen bens de interese cultural
suxeitos a protección urbanística, de
acordo coas determinacións das presentes normas.
a) Os edificios e conxuntos de interese histórico-artístico, arquitectónico e
urbanístico.
b) Os xacementos arqueolóxicos e
castros.
c) O patrimonio etnográfico de interese: conxuntos habitacionais rurais, pontes, pontellas, regos,canles, presas, muíños e outros elementos propios da vida
agropecuaria.
1. Patrimonio con protección xa aplicable e proposta de incorporación de
novos elementos:
a) Neste intre non hai ningún BIC declarado ou con expediente de declara-
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ción na provincia de Ourense que afecte
ó termo municipal de Vilar de Santos.
b) As NC e S provinciais protexen
preventivamente os seguintes elementos:
• 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 Castelaus (Parada Outeiro).
• Arquitectura civil.
1) Pazo de Parada de Outeiro e os seus
xardíns, en Outeiro.
Ademais destes elementos, existen
outros bens de interese para a súa catalogación en Vilar de Santos,de xeito que
o catálogo destes é o que figura no inventario que se reflicte de seguido:
1.- Arquitectura relixiosa:
1.1. Igrexas parroquiais
-Igrexa de San Xoán de Vilar de Santos: 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 Parada de Outeiro (Parroquia de Parada de
Outeiro).
1.2. Ermidas e capelas
-Capela de San Xoán de Laioso:
PAR2; situada na aldea de Laioso (parroquia 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 (parroquia 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 Outeiro).
3.- Arquitectura civil
3.1. Aldeas de interese
-Aldea de Saa: VAP1; aldea derruída
de interese etnográfico situada ó pé do
cemiterio par roquial do núcleo de Vilar
de Santos (parroquia de Vilar de Santos).
3.2. Tipoloxías arquitectónicas protexidas
-Casa da beira da estrada: AP1
-Casa labrega tipo bloque: AP2
-Casa labrega de desenvolvemento
liñal: AP3
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-Casa labrega de desenvolvemento
perpendicular: AP4
-Casa labrega de desenvolvemento
arredor dun curral:AP5
3.3. Fontes e lavadoiros
-Fonte e lavadoiro de Espiñeiros:
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 Santos).
-Fonte do Pazo: EFON3; fonte popular situada na aldea de Saa (parroquia de
Vilar de Santos).
-Fonte de Laioso: EFON4; fonte popular 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 Outeiro).
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 rectoralmuseo situada na aldea de Vilar de Santos (parroquia de Vilar de Santos).
5. Construccións adxetivas:
-Hórreo: EH; construcción adxectiva
presente en todo o termo municipal.
-Muíño: construcción adxectiva presente 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 (parroquia de Parada 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 Outeiro). EFOR4; Forno de Parada e
EFOR9; Forno do Outeiro (ambos na
parroquia de Parada 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)
XA-2: Castro 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-Congostra 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 edificio 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
segregación en novas parcelas, tanto
para edificios protexidos en solo de núcleos 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 catálogo), quedará excluída calquera segregación da parcela onde se situe tal conxunto ou unidade. Nos xardíns, hortas ou
zonas non ocupadas pola edificación,
calquera modificación dos elementos
que configuran formalmente o ámbito
de influencia da edificación (parterres,
arboredas, macizos, plantacións, elementos ornamentais non vexetais, coma
pérgolas, balaústres, brocais, fontes,
sendas ou camiños, etc.) será obxeto de
licencia. O concello deberá solicitar dictame pericial ou administrativo de facult at ivos ou organismos competentes
cando a modificación pretendida non se
xustifique como conservación ou mantenemento e poida supoñer un cambio de
carácter do ámbito protexido, correndo
cos gastos orixinados neste caso o pro-
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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 protexido sexa
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 terminoloxía. Quedará excluída a posibilidade 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 protección se pretendese unha reestructuración xeneralizada (conservación da envolvente externa: fachadas e cubertas e
baleirado do interior) ou unha adicción
de planta (cando isto fose posible) o
concello esixirá a presentación da documentación complementaria que se especifica no epígrafe correspondente deste
apartado, que garantirá que as obras que
se proxectan non afectan ó carácter tradicional do edificio obxecto de protección nin ó do seu contorno. Se o concello estimase que ese carácter non quedaba garantido poderá denega-la licencia.
Se non existise conformidade co solicitante, o concello poderá solicitar dictame pericial ou administrativo de facultativo ou organismos competentes, con
cargo ó promotor.
Explícitamente quedarán prohibidos
as derrubas parciais ou totais que afecten 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 estructurais 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 edificabilidade, como no que respecta ós usos. No
seu defecto, un máximo de 0,05 m2/m2,
sen poder exceder nunca dun incremento 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 condicións de ornato e hixiene da edificación.
Non poden afectar ás características formais do edificio nin ocasionar alteracións 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 reparación dos elementos estructurais ou
non, do edificio á vez que reproduci-las
condicións orixinais do edificio sen
aportación de elementos de novo deseño, mesmo a restauración do mobiliario
orixinal e da decoración, ou dos procedentes, alomenos, das últimas etapas de
utilización.
Cando implique a substitución inevitable dalgún elemento, a reposición será
o máis fiel posible coas condicións orixinais.
c) Consolidación: Son aquelas obras
encamiñadas á conservación e mantemento que impliquen substitución parcial ou total dalgún elemento estructural, con aportación de elementos novos,
con deseño ou natureza material diferente ós substituídos, pero respectando a
organización espacial integramente, así
como a tipoloxía estructural e a composición exterior da envolvente do edificio
(fachadas e cubertas).
d) Rehabilitación: Son aquelas obras
encamiñadas a mellorar e axeita-las
condicións de habitabilidade e que impliquen unha redistribución da organización espacial, conservando as características estructurais e a composición exterior da envolvente do edificio (fachadas
e cubertas).
e) Reestructuración: Son aquelas
obras encamiñadas a unha renovacion
mesmo dos elementos estructurais que
impliquen variacións do tipo de estructura, podendo incluí-la demolición dos
elementos estructurais ou en degrao máximo, ó baleirado do edificio, conservando as fachadas existentes ó exterior,
interior e patios e a liña e tipo de cuberta.
f) Adición de plantas: Son aquelas
obras encamiñadas a aumenta-lo número de plantas do edificio mantendo ou
non a tipoloxía estructural. Asimilable á
reestructuración no tocante ó degrao de
conservación e tolerancia. As condicións nas que pode realizarse a edificación especificanse no degrao de protección correspondente. Só neste caso, a
cuberta do edificio deixará de considerarse protexida.
3.2. Conxuntos etnográficos.
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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, “Condicións do solo rústico de especial protección”, da presente normativa.
3.3. Patrimonio arqueolóxico
Para a regulación do patrimonio arqueolóxico rexerá a ordenanza que figura como anexo á presente norma, xuntamente coas fichas dos elementos integrantes do correspondente catálogo.
Ordenanza de protección do patrimonio cultural do Concello de Vilar de
Santos
Artigo.1- Ámbito e obxecto
O Catálogo municipal, que por aplicación da disposición adicional segunda
da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, pasará a
formar parte do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, estará formado, desde o punto de vista arquitectónico e etnográfico, por todos aqueles
bens de interese artístico, histórico, arquitectónico, etnográfico, etc. e conxuntos urbanos, lugares etnográficos, xardíns, parques, eiras, etc..., que teñan
valor artístico, histórico ou antropolóxico. Este Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) establece unha relación
de edificios e conxuntos para protexer
e/ou conservar por razóns urbanísticas
en función do seu valor histórico, artístico ou medio ambiental.
No relativo á protección do patrimonio histórico artístico e etnográfico, ademais do presente nesta ordenanza, haberá que aterse en todo o disposto pola Lei
8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio
cultural de Galicia, que ten por obxecto
a protección, conservación, posta en
valor, difusión e fomento do patrimonio
cultural de Galicia, así como a súa investigación e transmisión ás xeracións
futuras.
1.1.- Constitúen bens suxeitos a protección urbanística, de acordo coas determinacións da presente ordenanza e a
Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, os seguintes:
1.1.1.- Os edificios e conxuntos de interese histórico, artístico, arquitectónico
e lugares etnográficos, xardíns, parques,
eiras, etc. que teñan valor artístico, histórico 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 arqueolóxicos e castros, reflectidos nos
planos de ordenación e incluídos na relación do patrimonio arqueolóxico do
presente PXOM.
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1.1.3.- As zonas, enclaves, edificios,
construccións, restos ou xacementos
que, de se-lo caso, sexan inventariados
polos organismos competentes en materia de patrimonio histórico, artístico e
cultural.
1.1.4.- Os elementos illados, identificados nos planos de ordenación que,
polo seu pequeno tamaño, teñen recoñecido o seu interese histórico, artístico,
etnográfico e/ou cultural. Así, mediante
o Decreto 449/1973, do 22 de febreiro,
quedan protexidos os hórreos, “cabazos”,“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-artístico de máis de 100 anos. Tendo a
consideración de bens de interese cultural pola disposición adicional segunda
da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio 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 Municipal.
• As fichas que acompañan este catálogo fan alusión tanto a elementos individuais (edificios e construccións singulares e senlleiras) como a tipoloxías edificatorias de interese (lavadoiros, vivendas de tipoloxía tradicional, hórreos,
muíños, etc.) que polos seus valores arquitectónicos ou culturais merecen ser
conservados e legados ás xeracións futuras. 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 catálogo terán carácter preceptivo vinculante e serán previos á concesión de licencias. Nembargantes as obras que se
realizarán nos elementos catalogados
como tipoloxías edificatorias de interese, a diferencia dos demais bens que integran o catálogo, unicamente precisarán da autorización municipal, actuando
a Consellería de Cultura como organismo consultivo.
• Esta incorporación realízase tanto no
texto como nos planos do presente documento onde está indicada a localización dos xa catalogados.
• Os ditos bens figuran reflectidos graficamente 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 determinadas obras en función da característica 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 vinculante da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico, fixouse unha franxa
que se delimita nos planos de ordenación, 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 Complementarias e Subsidiarias Provinciais)
a) 50 metros, cando se trate de elementos etnográficos inventariados (hórreos, cruceiros, petos , etc.).
b) 100 metros, cando se trate de elementos de arquitectura relixiosa (conxuntos parroquiais, igrexas, capelas,
santuarios, cemiterios, etc.), arquitectura civil (edificios singulares, pontes,
fontes, etc.) e outros elementos inventariados.
1.5.- Nos elementos catalogados e no
seu contorno de protección, todos aqueles usos e construccións enumerados no
artigo 168 da Lei do solo de Galicia e os
enumerados no artigo 10 do Regulamento de disciplina urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do
solo de Galicia, mentres non se redacte
o planeamento correspondente, será preciso o informe previo da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico, que
terá carácter preceptivo e vinculante respecto ás condicións físicas que sexan requiridas para garanti-la harmonización
coas características dos bens protexidos.
1.6.- Con carácter xeral a ampliación
ou reforma dos cemiterios ou camposantos presentes no termo municipal estará sometida a informe preceptivo e
vinculante do órgano correspondente da
Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.
Artigo. 2- Protección integral
2.1.- Ámbito.
Distínguense varios casos en función
da natureza do ben protexido:
2.2.- Edificios: cando o obxecto protexido sexa un edificio e no catálogo figure exclusivamente como tal, a protección entenderase que abrange a toda a
parcela onde se sitúe o ben ou grupo de
bens que integran o conxunto edificatorio para protexer (pazo e edificacións
auxiliares, Igrexa e adro, etc.), quedando excluída calquera posibilidade de segregación de novas parcelas, que non

sexa coa autorización previa da Consellería de Cultura.
2.3.- Conxuntos que conforman unha
unidade: cando o obxecto protexido
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,
calquera modificación dos elementos
que configuren formalmente o ámbito
de influencia será obxecto de licencia.
Expresamente quedará prohibida a corta
de especies arbóreas, xa fosen autóctonas ou non, que pola súa idade ou situación estratéxica formen parte da xardinería ou medio inmediato.
2.4.- Outros elementos protexidos:
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 mantemento do seu significado e o libre acceso á súa contemplación.
2.5.- Obras permitidas.
2.5.1.- Con carácter preferente autorízaranse 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 esixidos nas ordenanzas principais, a solicitude de licencia deberá ser acompañada
da documentación detallada seguinte:
3.1.1.- Descrición do marco referencial de orixe do edificio: propiedade que
ordenou a súa construcción, autores do
proxecto e obra, uso orixinal ó que se
destinou e variacións de uso e propiedade, etc.
3.1.2.- Evolución do edificio e do contorno 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 auxiliares e complementarias, así como das
ampliacións de escala necesarias de detalles característicos. Levantamento da
parcela onde se sitúa a escala non menor
de 1/500, indicando a situación relativa
dos edificios principal e auxiliares e especificando os cultivos, arboredo, xardinería, etc.
3.1.4.- Descrición fotográfica do edificio e o seu contorno
3.1.5.- Memoria xustificativa da oportunidade da obra que se realizará, así
como dos efectos sobre os usos e usua-
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rios actuais e sobre os elementos obxecto de protección.
3.1.6.- Proxecto detallado das obras
para realizar especificando con claridade as zonas e elementos afectados.
3.2.- A solicitude de licencia de calquera tipo que afecte, no caso de edificios protexidos no medio rural enclavados en grandes leiras ou nunha área definida por unha liña homotética a 100 m
de distancia dos muros exteriores da edificación ou grupo de edificacións que
integran o conxunto edificatorio para
protexer, deberá ir acompañada, ademais de polos documentos esixidos nas
ordenanzas municipais, pola documentación 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 licencia, así como memoria xustificativa da
non alteración das condicións ambientais e paisaxísticas do ben natural protexido (incluirase para o caso de edificacións, 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 licencia, o informe preceptivo e vinculante da Comisión Territorial de Patrimonio
Artístico.
3.2.4.- A relación de edificios e conxuntos obxecto de protección integral
indícase no catálogo anexo de esta normativa.
ART. 4- Protección estructural.
Ámbito e obras permitidas
4.1.- Ámbito
Distínguense varios casos en función
da natureza do ben protexido:
4.2.- Edificios: cando o obxecto protexido sexa un edificio e no catálogo figure exclusivamente como tal, a protección entenderase que se estende a toda a
parcela onde se sitúe o ben ou grupo de
bens que integran o conxunto edificatorio para protexer (pazo e edificacións
auxiliares, igrexa e adro, etc.).
4.3.- Conxuntos que conforman unha
unidade: cando o obxecto protexido
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,
calquera 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 autóctonas, que pola súa idade ou situa-
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ción estratéxica formen parte da xardinería ou medio inmediato.
4.4.- Outros elementos protexidos:
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 mantemento do seu significado e o libre acceso 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 esixidos 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 ordenou a súa construcción, autores do proxecto e obra, uso orixinal ó que se destinou e variacións de uso e propiedade,
etc.
- Evolución do edificio e do contorno
inmediato que poidan xustifica-las solucións adoptadas.
- Levantamento a escala mínima
1/100 do edificio na súa situación actual
(plantas, alzados exteriores e interiores,
seccións,etc.) e das edificacións auxiliares e complementarias, así como das
ampliacións de escala necesarias de detalles característicos. Levantamento da
parcela onde se sitúa, a escala non
menor de 1/500, indicando a situación
relativa dos edificios principal e auxiliares e especificando os cultivos, arboredo, xardinería, etc.
- Descrición fotográfica do edificio e
o seu contorno
- Memoria xustificativa da oportunidade da obra que se realizará, así como
dos efectos sobre os usos e usuarios actuais 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 calquera tipo que afecte, no caso de edificios protexidos no medio rural enclavados en grandes predios ou nunha área
definida por unha liña homotética situada a 100 m de distancia dos muros exteriores da edificación ou grupo de edificacións que integran o conxunto edificatorio para protexer, deberá ir acompaña-
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da, ademais de polos documentos esixidos 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 licencia, así como memoria xustificativa da
non alteración das condicións ambientais e paisaxísticas do ben natural protexido (incluirase para o caso de edificacións, 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
informe técnico municipal, solicitará
con carácter previo á concesión da licencia o informe preceptivo e vinculan te da Comisión Territorial de Patrimonio
Artístico.
5.4.- A relación de edificios e conxuntos obxecto de protección estructural indícase no catálogo anexo desta normativa.
Artigo. 6- Protección ambiental.
Ámbito, obxecto e obras permitidas
6.1.- Ámbito.
Os edificios que así se recollan no catálogo.
6.2.- Obras permitidas.Con carácter xeral, 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 presentación da documentación complementaria
que garante que as obras que se proxecten non afecten ó carácter tradicional do
edificio obxecto de protección nin ó seu
contorno.
6.4.- Explicitamente quedarán prohibidos 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 composición xeral.
6.5.- No caso de que no edificio protexido sexa posible a adición de planta,
esta farase mantendo as condicións estructurais da planta do edificio preexistente en todo canto sexa posible e as de
fachada en canto ó ritmo da cantería ou
cachotería, materiais de ornamentación
e acristalamento. Deberase xustificar
que a ampliación non desvirtúa a edificación existente ou seu contorno e que é
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compatible con aqueles dende o punto
de vista compositivo, tipolóxico, morfolóxico e paisaxístico, ben por mímese
ben por contrapunto, coidando e valorando con precisión en cada caso os materias, técnicas e cores empregados
Artigo.7- Documentación para solicitude de licencia
7.1.- Nos edificios con protección ambiental, as solicitudes de licencia de calquera tipo de obra, incluirán preceptivamente, ademais dos documentos esixidos nas ordenanzas municipais, a documentación 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 reestructuración e/ou adición de
planta, ademais da anterior deberá presentar:
- Descrición fotográfica pormenorizada do estado actual do edificio e dos elementos máis característicos.
- Memoria xustificativa da oportunidade e conveniencia da reestructuración
(cando sexa o caso).
7.3.- En tódolos casos o concello coa
documentación presentada, e xunto co
informe técnico municipal, solicitará
con carácter previo á concesión da licencia o informe preceptivo e vinculan te da Comisión Territorial de Patrimonio
Artístico.
7.4.- A relación de edificios e conxuntos obxecto de protección estructural indícase no catálogo anexo desta normativa.
Artigo. 8- Tipos de obra que afectan ó
conxunto do edificio
a) Conservación: son aquelas destinadas a cumprir coas obrigas da propiedade no que se refire ás condicións de ornato e hixiene da edificación. Non
poden afectar ás características formais
do edificio, non podendo ocasionar alteracións ou substitucións de calquera dos
elementos estructurais ou de deseño
deste.
b) Restauración: Son aquelas obras
encamiñadas a unha conservación en
grao máximo nas que se pretende a reparación 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 procedentes alomenos das últimas etapas de utilización.
Cando implique a substitución inevitable dalgún elemento, a reposición será
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o máis fiel posible ás condicións orixinais.
c) Consolidación: Son aquelas obras
encamiñadas á conservación e mantemento do inmoble que impliquen substitución parcial ou total dalgún elemento
estructural con achega de elementos de
novo deseño, pero respectando integramente as organizacións espaciais, así
como a tipoloxía estructural e a composición exterior da envolvente do edificio
(fachadas e cuberta).
d) Rehabilitación: Son aquelas obras
encamiñadas a mellorar e adecua-las
condicións de habitabilidade e que impliquen unha redistribución da organización espacial conservando as características estructurais e de composición exterior da envolvente do edificio (fachadas
e cuberta).
e) Reestructuración: Son aquelas
obras encamiñadas á renovación incluso
dos elementos estructurais que impliquen variación do tipo de estructura, podendo inclui-la demolición dos elementos estructurais ou en grao máximo o baleirado do edificio conservando a fachada 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 aumentalo número de andares do edificio mantendo ou non a tipoloxía estructural, asimilable á reestructuración en canto a
grao de conservación e tolerancia. As
condicións en que pode realizarse a adecuación especifícanse no grao de protección 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 arqueolóxico o conxunto de bens mobles e inmobles de carácter histórico, susceptibles
de seren estudiados con metodoloxía arqueolóxica, tanto os que se atopan na
superficie, no subsolo ou baixo a auga.
Así mesmo forman parte deste patrimonio os elementos xeolóxicos e paleontolóxicos relacionados coa historia humana, coas súas orixes, os seus antecedentes 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 xacementos e achados de carácter arqueolóxico identificados e delimitados nos planos de ordenación. Os xacementos están
catalogados pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de acordo coas leis vixentes (16/1985, do patrimonio históri-

co español, 1/1997, do solo de Galicia e
8/1995, do patrimonio cultural de Galicia).
O ámbito circunscríbese ó definido
como protección de xacementos arqueolóxicos, incluídos no catálogo coa clave
de identificación normativa da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.
Artigo. 3.- Mecanismos de altas e baixas no catálogo
O catálogo de bens arqueolóxicos
aséntase nun carácter de provisionalidade permanente, polo que o concello, de
oficio ou a instancia de parte, poderá
ampliar de maneira inmediata calquera
novo ben arqueolóxico descuberto e especifica-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 xacementos 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 aplícase a tódolos xacementos declarados
Ben de Interese Cultural (BIC) que forman parte do patrimonio histórico.
A Lei 16/85 do patrimonio histórico
español no seu art 20.1 establece a obriga de redactar un plan especial de protección para os lugares declarados BIC.
Mentres non se redacta este plan, a categoría de protección para estes xacementos será a que fai referencia este apartado, complementada sempre co grao de
protección II.2 para o seu contorno.
Actualmente non existe ningún BIC
declarado expresamente como tal no
termo municipal de Vilar de Santos. Se
son considerados BIC, segundo o establecido nos Decretos 571/1963 e
449/1973, os escudos e pedras heráldicas, 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, conservación, consolidación ou investigación.
Estes usos restrinxidos estarán rexidos
polo D 199/1997 do 10 de xullo, que regula a actividade arqueolóxica en Galicia.
Así mesmo nesta zona non se poderán
realizar construccións, tendidos, conduccións ou instalacións aéreas ou subterráneas, escavacións, recheos, movementos de terras, plantación e arrinca-
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mento de árbores, roturacións profundas, nin apertura de pozos e minas.
Grao II
Aplicarase a todo o solo rústico de
protección arqueolóxica que vén delimitado nos planos de ordenación e no catálogo de bens patrimoniais como xacementos arqueolóxicos. Dentro deste
grao cómpre distinguir:
Grao II-1 (Zona de protección integral)
O seu límite vén definido polas estructuras evidentes do xacemento nas
que os elementos arquitectónicos ou arqueolóxicos testemuñan a existencia
dun xacemento arqueolóxico. O seu ámbito de aplicación aparece reflectido na
cartografía adxunta coa clave G.II-1
Usos autorizados
Aqueles que teñan como finalidade
evidente o seu melloramento, conservación, consolidación ou investigación.
Estes usos restrinxidos estarán rexidos
polo D 199/1997 que regula a actividade
arqueolóxica en Galicia.
Así mesmo nesta zona non se poderán
realizar construccións, tendidos, conduccións ou instalacións aéreas ou sotárregas, escavacións, recheos, movementos de terras,plantación e arrinque de árbores, roturacións profundas do terreo,
nin apertura de pozos e minas.
Grao II-2 (Zona de respecto)
É unha área definida arredor do perímetro máis exterior do ben, baseándose
no artigo regulador n.º 30 das Normas
Complementares e Subsidiarias de Planeamento Provincial da Consellería de
Política Territorial da Xunta de Galicia.
Cando varios elementos singulares se
articulen nun conxunto, a área de protección 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 profundas que poidan danar ou destrui-los
estratos arqueolóxicos.
Prohíbense remocións e traslados de
terras e, agás informe favorable previo
do organismo competente da Consellería de Cultura, os tendidos aéreos ou sotárregos de liñas de infraestructura eléctrica, 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 xacemento –ou cando este se atopa moi deteriorado- sempre previo informe vinculante do organismo competente da Con-
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sellería de Cultura, admítese a edificación de vivendas unifamiliares, debendo
harmonizar estética e tipoloxicamente
co contorno no que se insiren.
A tramitación da licencia para a realización de calquera tipo de obra nesta
zona deberá ser informada preceptivamente pola Comisión Territorial de Patrimonio, sendo o seu informe vinculante.
Grao III (Protección non Integral)
Aplicarase este grao de protección a
aqueles xacementos que posúen un deficiente estado de conservación. Igualmente aplicarase naquelas zonas nas que
existan indicios suficientes que fagan
pensar na posible existencia de restos arqueolóxicos, así como naqueles nos que
se tiveran producido achádegos de materiais arqueolóxicos.
O seu ámbito de aplicación aparece
reflectido na cartografía adxunta coa
clave G.III.
Usos autorizados
Dado que nos xacementos suxeitos a
este g rao de protección concorren unha
serie de circunstancias especiais, poderá
efectuarse neles certo tipo de obras,
sempre e cando se realice unha actuación arqueolóxica previa. Para isto, deberase remitir á Comisión Territorial de
Patrimonio un proxecto detallado de calquera obra ou modificación que se pretenda realizar. A comisión resolverá
sobre a pertinencia da dita obra, anque,
en todo caso, sempre conlevará unha intervención arqueolóxica previa que sexa
garante da correcta documentación e investigación dos restos arqueolóxicos
existentes.
Os xacementos suxeitos a cada un dos
distintos graos de protección aparecen
detallados no anexo de Patrimonio Ar queolóxico que acompaña a presente ordenanza.
As delimitacións das diferentes zonas
de protección (integral e respecto) aparecen 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 lugares, enclaves ou delimitacións con
protección arqueolóxica especificadas,
como naquelas que tendo protección
contasen co informe previo no que se
presuma esperanza de achado ou se
desen por concluídas as extraccións,
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
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para os efectos oportunos. Así mesmo
informarase ás autoridades municipais
para coñecemento e consideración respecto dos prazos de execución das obras
e demais condicións que poidan estar
contidas na licencia e que, de maneira
fortuíta, teñan que incumprirse pola paralización dos traballos.
O ocultamento de achados arqueolóxicos, vestixios, pezas ou elementos que
se presupoñan constituíntes do Patrimonio Cultural de Galicia responsabilizará
ós que así procedan en atención á lexislación vixente e en concordancia co contido do art. 46 da Constitución.
Art. 6.- Infraccións á presente ordenanza
Será considerada como infracción urbanística toda acción ou omisión que
vulnere as prescricións contidas na presente ordenanza, sen prexuízo doutras
que estean tipificadas e sancionadas
pola lexislación en vigor.
As infraccións contra a presente ordenanza serán consideradas infraccións urbanísticas graves.
As infraccións contra a presente ordenanza non serán, en ningún caso, tipificadas como anexas con outras infraccións 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)
XA-2: Castro de Vilar de Santos
(GA32090004)
Grao de protección II-2 (G.II-2)
XA-1: Mámoa do Monte dos Cervos
(GA32090003)
XA-2: Castro 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-Congostra 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
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CUALEDRO
ANUNCIO
A Comisión de Goberno, na sesión do
27 de xuño de 2002, acordou aproba-los
padróns anuais de contribuíntes, correspondentes ó exercicio de 2002 dos seguintes conceptos tributarios:
- Imposto sobre actividades económicas.
- Imposto de bens inmobles de natureza urbana.
- Imposto de bens inmobles de natureza 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 facendas locais e Real decreto 1448/1989,
do 1 de decembro, faise público que
estes padróns quedan expostos ó público, constituidos polos censos comprensivos dos citados impostos, suxeitos pasivos e valores catrastais, podendo os interesados examina-la expresada documentación na Secretaría municipal do
concello durante os 15 días hábiles seguintes 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 mencionan, 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 individualizadas.
- Potestativamente, recurso de reposición ante o Centro de Xestión Catastral
e Cooperación Tributaria da Delegación
Provincial do Ministerio de Economía e
Facenda de Ourense.
- Directamente, recurso económicoadministrativo ante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia.
Non se poden utilizar simultaneamente os dous mencionados medios de impugnación,e a súa presentación non suspenderá os actos racadatorios municipais, salvo que así o acorde o órgano
competente.
Cualedro, 28 de xuño de 2002.- A alcaldesa.
R. 12.098
***
RAIRIZ DE VEIGA
ANUNCIO
A Comisión de Goberno deste concello, na súa sesión extraordinaria do 19
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de xuño de 2002, aprobou o proxecto
técnico da obra que se relaciona a seguir, redactado polo enxeñeiro agrónomo 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-Azoreiros”
Rairz de Veiga, 26 de xuño de 2002.O alcalde.
R. 12.093
***
ANUNCIO
A Comisión de Goberno deste concello, na súa sesión ordinaria correspondente ó día 28 de xuño de 2002, aprobou
as bases para seleccionar dous auxiliares
de axuda no fogar, que se expoñen ó público polo prazo de vinte días hábiles, na
secretaría do concello, en horas de oficina, para os efectos de que as persoas interesadas poidan presenta-las reclamacións oportunas.
Ó mesmo tempo convócase o concurso de méritos para cubri-las prazas indicadas 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 temporal 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 determinado.
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 presentación das instancias, e non exceder dos
65.
c) Non padecer enfermidade ou defecto 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, entidades locais ou organismos deles dependentes, nin encontrarse inhabilitado para
o exercicio de funcións públicas.

Cuarta.- Méritos e puntuación:
Méritos; puntuación; xustificantes.
a) Residencia continuada neste concello durante un ano polo menos; 10 puntos; certificación de inscrición no padrón de habitantes no que se faga consta-la residencia continuada.
b) Por estar inscrito/a como demandante de emprego no INEM sen prestacións, 0,5 puntos/mes, máximo 10 puntos; certificación da Seguridade Social
de que non percibe prestacións.
c) Por estar inscrito/a como demandante de emprego no INEM con prestacións: 0,25 puntos/mes, máximo 10
puntos; certificación da Seguridade Social 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; certificación deste concello ou copia cotexada do contrato.
e) Por ter desempeñado o mesmo
posto de traballo ó que aspira noutra administración pública: 0,5 puntos/mes,
máximo 10 puntos; certificación da entidade pública.
f) Por ter desempeñado o mesmo
posto de traballo ó que aspira nunha empresa privada ou como autónomo: 0,3
puntos/mes, máximo 10 puntos; certificación da empresa.
g) Por cursos de formación relacionados 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 acreditativo.
Quinta.- Solicitudes:
Presentaranse no prazo dos dez días
seguintes ó da publicación da convocatoria 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 administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
Sexta.- Documentación:
As solicitudes presentaranse no modelo 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 debidamente validadas.
Sétima.- Selección:
Efecuaraa unha comisión de valoración e selección integrada do seguinte
xeito:
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Presidente: o alcalde deste concello
ou concelleiro no que delegue.
Vocais: os tres concelleiros que, xunto
co alcalde, integran a Comisión de Goberno 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 artigo 88 do Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto
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 horario de 9:30 a 14:00 horas, os días 12,
13, 14, 16 e 19 de agosto.
O resto dos días do período de cobranza, do 1 de agosto ata o 1 de outubro de luns a venres, excepto o 12, 13,
14, 16 e 19 de agosto, nas oficinas do
Servicio de Recadación da Mancomunidade 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 Estación de autobuses de Verín, tfno.: 988
413 547).
Con carácter xeral, pódese utilizar
como forma de pagamento a domiciliación bancaria.
As débedas tributarias non satisfeitas
no período de cobranza que queda fixado 01/08/2002 ó 01/10/2002, ambos incluídos, serán esixidas polo procedemento 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
570, do 07/02/02, incoóuselle o expe-
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diente sancionador a D.ª Silvia Breia
López, con DNI n.º 44 480 627 e con domicilio na rúa Alexandre Bóveda, 9 de
Ourense, por unha infracción administrativa segundo os artigos 34, 35.1 e 36
da Ordenanza municipal de limpeza do
Concello de Ourense, e así mesmo nos
artigos 34.3 da Lei 10/98 de 21 de abril e
no artigo 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 último
domicilio coñecido e resultou estar ausente, sen saber do seu actual paradoiro.
Por tal motivo, e de conformidade cos
artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, publícase a dita notificación no Boletín Oficial 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 conveniente, poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición no prazo
dun mes, contado dende a presente notificación 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 competentes da xurisdicción contencioso-administrativa.
Ourense, 18 de xuño de 2002.- O alcalde. Asdo.: Manuel Jaime Cabezas
Enríquez.
R. 11. 978
***
Medio Ambiente.
Mediante o Decreto da Alcaldía nº
562, do 07/02/02, incoóuselle o expediente 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 segundo os artigos 34, 35.1 e 36 da Ordenanza municipal de limpeza 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 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
ausente, sen saber do seu actual paradoiro.
Por tal motivo, e de conformidade cos
artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, publícase a dita notificación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), e no taboleiro
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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 conveniente, poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición no prazo
dun mes, contado dende a presente notificación 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 competentes da xurisdicción contencioso-administrativa.
Ourense, 18 de xuño de 2002.- O alcalde. Asdo.: Manuel Jaime Cabezas
Enríquez.
R. 11. 976
***
Medio Ambiente.
Mediante o Decreto da Alcaldía nº
564, do 07/02/02, incoóuselle o expediente sancionador a D. Ermezindo Rodríguez Dos Reis, con DNI n.º 76 717
259 e con domicilio en Moialde, Vilardevós, Ourense, por unha infracción administrativa segundo os artigos 34, 35.1
e 36 da Ordenanza municipal de limpeza 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 último domicilio coñecido e resultou estar
ausente, sen saber do seu actual paradoiro.
Por tal motivo, e de conformidade cos
artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, publícase a dita notificación no Boletín Oficial 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 conveniente, poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición no prazo
dun mes, contado dende a presente notificación 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 competentes da xurisdicción contencioso-administrativa.
Ourense, 18 de xuño de 2002.- O alcalde. Asdo.: Manuel Jaime Cabezas
Enríquez.
R. 11. 977
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OÍMBRA
ANUNCIO DE CAOBRANZA
D. Alfonso Villarino Rodríguez alcalde do concello de Oímbra, fago saber:
De conformidade co disposto no artigo 88 de Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto
1684/1990, do 20 de decembro, faise
público que entre os días 1 de agosto e o
30 de setembro do ano 2002, ambos inclusive, queda aberto neste concello o
período de cobranza dos tributos que seguidamente se sinalan:
Conceptos tributarios do exercicio
2002 para cobrar:
- Imposto sobre bens inmobles, (natureza rústica e urbana).
- Imposto sobre vehículos de tracción
mecánica.
- Taxa pola recollida do lixo.
- Imposto sobre actividades económicas.
Datas e lugares de cobro:
Os días comprendidos do 12 ó 16 de
agosto, ambos inclusive, na casa do concello, en horario de 9:30 a 13:30 horas.
O resto dos días do período de cobranza, nas oficinas do Servicio de Recadación da Mancomunidade de Municipios 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
constinximento, co 20% de recarga
sobre o seu importe, xuros de demora e,
de se-lo caso, as custas que se produzan.
Oímbra, 1 de xullo de 2002.- O alcalde.
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 execución, 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,

40

Venres, 12 de xullo de 2002 - N.º 159

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE

as cales serán dirixidas ó Sr. alcalde
deste concello.
Ribadavia, 28 de xuño de 2002.- O alcalde.
R. 12.112
***
ANUNCIO
Aopil, S.L., adxudicataria da obra denominada “Abastecemento, saneamento
e pavimentación na Veronza” F.C.L. 99,
solicitou deste concello que se lle devolva a fianza definitiva que constituíra
para garantí-la execución da devandita
obra.
Isto faise público co fin de que durante o prazo de 15 días calquera interesado
poida presenta-las alegacións que estime pertinentes.
Ribadavia, 2 de xullo de 2002.- O alcalde accidental.
R. 12.141
***
XINZO DE LIMIA
O Pleno municipal,na reunión ordinaria do 27 de xuño de 2002, dentro do
apartado de propostas de urxencia previsto no art. 91.4 do ROF, aprobou, por
unanimidade, a propostoa da Presidencia do 27/06/02, do seguinte teor literal:
Unha vez visto o escrito do Sr. presidente da Excma. Deputación Provincial,
de data 26 de xuño actual, no que solicita deste concello a cesión gratuíta de terreo coa finalidade de destinalo a microplanta de transferecnia de residuos sólidos urbanos, propóñolle ó Pleno municipal, ó abeiro do disposto en canto o procedemento no art. 91.4 do ROF, que
adopte o seguinte acordo:
- Iniciar trámites que procedan para
cederlle gratuitamente á Excma. Deputación 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 escritura formalizada perante o Sr. notario
de Xinzo con data 9 de abril pasado,
tralo acordo plenario do 27/04/01, dispóndose seguidamente no pleno do
30/05/02, incorporala ó inventario do
municipal, coa cualifiación de ben patrimonial de propios, dándooa tamén de
alta no Rexistro da Propiedade.
- Superficie da parcela: 2.676 m2.
- Lindeiros: ó norte, terreos de “Xestur Ourense”; ó sur, predio do emparcelamento; ó leste, parcela de “Río Cabe,
S.L.”; ó oeste, máis de “Xestur Ourense” (resto predio matriz).
Condicións da cesión:

1. Cumprimento por parte do ente cesionario de cederlle á súa vez a referida
parcela á Mancomunidade dos Municipios 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 realizarse no prazo máximo de dous anos, manténdose ese específico destino durante
os trinta anos seguintes.
2. Se antes de cumprirse ese prazo a
parcela deixa de ser utilizada para os
efectos previstos, procederá revertela
automaticamente ó patrimonio municipal.
Trámites subseguintes:
1. Somete-lo expediente a información pública durante o prazo de quince
días hábiles no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da
casa do concello, entendéndose aprobado defintivamente no suposto de non ser
alegado no decurso de mencionado
prazo.
2. Dar conta do acordo ó organo competente da Comunidade Autónoma, segundo prescribe o art. 109.2 do RBEL.
3. Facultar ó Sr. presidente para formalizar cantos documentos sexan preci sos en orde a executa-los termos do deliberado.
Isto faise público a través do presente,
para os efectos dos artigos 109 e seguintes do Regulamento dos bens das entidades locais.
Xinzo de Limia, 1 de xullo de 2002.O presidente.
R. 12.130

TRASMIRAS
EDICTO
En cumprimento do que dispón o artigo 93.2 da Lei de contratos das administracións públicas, publícase a adxudicación do seguinte contrato:
1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Trasmiras.
b) Dependencia que tramita o expediente: 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.- Tramitación, procedemento 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 alcalde.
R. 12.138
***
A GUDIÑA

***

EDICTO

Faise público,en cumprimento do disposto no art. 150.1 da Lei 39/1988, do
28 de decembro, que o Pleno Municipal,
na reunión do 27 de xuño de 2002, aprobou 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 hábiles contados desde o seguinte a aquel en
que o presente apareza publicado no Boletín Oficial da Provincia.
Para coñecemento xeral publícase este
e outros de igual teor que van ser fixados 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

O Pleno da Corporación, na sesión do
día 27 de xuño de 2002, aprobou inicialmente o orzamento municipal para o
exercicio económico de 2002, o cadro
de persoal e a relación de postos de traballo 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, durante o prazo de 15 días hábiles, contados dende o seguinte ó da inserción do
presente edicto no Boletín Oficial da
Provincia, co fin de que, durante este
tempo, poidan os interesados formulalas reclamacións que consideren pertinentes, que deberán ser dirixidas ó Sr.
alcalde desta corporación.
A Gudiña, 28 de xuño de 2002.- O alcalde.
R. 12.111

