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TITULO V: NORMAS REGULADORAS DE URBANIZACIÓN

ARTIGO 5.1.- XENERALIDADES

1. As presentes normas de urbanización, serán de aplicación nos 
correspondentes proxectos de urbanización, no desenvolvemento do 
presente Plan Xeral.

2. Será de aplicación a normativa técnica e sectorial que se encontré en vigor 
en cada caso para a realización dos proxectos e obras de urbanización.

3. Os proxectos de urbanización deberán incluir na súa memoria os criterios 
que foron tidos en conta para o deseño e características da rede ou 
dotación, facendo referencia en calquera caso, ó cumprimento do 
establecido polo presente Plan Xeral e demais normativas de aplicación.

4. Tódalas redes de servizos urbanos discorrerán preferentemente polo 
sistema viario ou de espazos libres públicos. Nos casos en que estas teñan 
que atravesar temeos de titularidade privada, deberá inscribirse no Rexistro 
da Propiedade as correspondentes servidumes, a non ser que o titular de 
ditos temeos sexa o mesmo titular da rede.

ARTIGO 5.2.- ABASTECEMENTO DE AUGA

1. A dotación mínima de auga potable en zonas residenciáis non será inferior a 
150 litros por habitante e día, cun mínimo de 200 litros día por vivenda.

Para outros usos realizarase un estudio pormenorizado da demanda.

2. O consumo máximo para o cálculo da rede obterase multiplicando o 
consumo diario medio por 2,5.

3. En tódolos casos deberá existi-la presión adecuada para un normal 
abastecemento. A falta de presión na rede deberá ser substituida por medios 
idóneos para que podan estar debidamente dotadas as vivendas máis 
elevadas, de igual forma, disporanse válvulas redutoras no caso de que se 
prevexan sobre presións na rede.

4. Deberá preverse un hidrante de 100 mm. porcada 12 Has.

5. Os depósitos reguladores dimensionaranse para unha capacidade de 
regulación de volume máximo diario dun día punta, dispoñendo ademáis dun 
certo volume de reserva para facer fronte a posibles situacións excepcionais.

6. A presión mínima no punto máis desfavorable da rede debe de ser de unha 
atmosfera.
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ARTIGO 5.3.- SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS

1. Os valores dos caudais de augas a ter en conta para o cálculo do 
saneamento serán os mesmos que os obtidos para a rede de distribución 
incrementados polo caudal de augas pluviais no caso de sistemas unitarios. 
Para sistemas separativos, cada rede calcularase de acordo co caudal 
correspondente.

O caudal máximo de auga de choiva será igual ó dun período de retorno de 
dez anos.

2. Utilizarase preferentemente o sistema separativo.

3. As redes de evacuación de auga e saneamento cumprirán as seguintes 
condicións:

- Velocidade das augas entre 0,5 e 3 m/seg. (5m/seg. en tubo de aceiro)

- Sección mínima: 0,3 m. de diámetro.

- Cámaras de descarga automática en cabeceira.

- Pozos de rexistro de visitables, nos cambios de dirección e como máximo 
cada 50 metros nos tramos rectos.

- Tódalas conducións serán subterráneas e seguirán o trazado da rede 
viaria e os espazos libres públicos, sempre por debaixo da rede de 
distribución de auga.

- Serán de estrita aplicación as determinacións do Real Decreto-Lei 1/2001, 
do 20 de xullo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Augas, e 
o regulamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/86 
do 11 de abril.

ARTIGO 5.4.- ENERXÍA ELÉCTRICA

1. Todo proxecto de urbanización xustificará que se dispon do contrato de 
subministro coa empresa eléctrica, na potencia necesaria para cubri-la futura 
demanda de enerxía.

2. A dotación mínima segundo usos será a seguinte:

-Vivenda: 5.750 W.

-Industrial: 125 W/m2

- Comercial e outros usos: 100 W/m2

3. Para o cálculo da potencia total demandada teranse en conta os coeficientes 
de simultaneidade fixados no regulamento de Baixa Tensión.

4. As liñas de distribución e iluminación pública serán subterráneas.
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ARTIGO 5.5.- ILUMINACIÓN PÚBLICA

1. Tódalas vías públicas urbanas deberán ter como mínimo as iluminacións e 
uniformidades que se indican a continuación:

- Vías principáis de circulación: 15 luxes e uniformidade 0,3.
(medidos en la calzada)

- Restantes vías: 10 luxes e uniformidade 0,2.

- Prazas e Espazos Libres 10 luxes e uniformidade 0,2.

ARTIGO 5.6.- REDE DE GAS

1.- GAS NATURAL:

a) Tódalas instalacións para a distribución de gas deseñaranse e 
realizaranse para que podan conter tanto aire propano como gas 
natural, de forma que poda realizarse o cambio dun a outro 
combustible con garantías de servizo e seguridade.

b) Cando a rede de gas discorra por Solo Urbano ou de Núcleo Rural, o 
tendido será subterráneo baixo as beirarrúas, respectando as 
distancias a outras redes de infraestruturas, e máis especialmente 
coas de auga e electricidade ñas que os valores de separación 
adoptados serán superiores ós 20 cm.

Deberán de dispoñerse as correspondentes medidas de seguridade 
activas e pasivas fronte á corrosión.

c) O deseño da rede primaria e secundaria, así como dos 
correspondentes centros de regulación realizarase conforme ó 
regulamento de Redes e Acometidas de Combustibles Gasosos.

Deberase garantir no punto máis desfavorable da rede unha presión 
mínima de 0,05 bar. na válvula de acometida.

2.- GASES LICUADOS DO PETRÓLEO (GLP):

a) Este tipo de instalación permítese nos seguintes casos:

- Mediante instalación autónoma en edificios de vivendas en bloque 
con depósito na azotea e boca de carga na vía pública con acceso 
rodado. En edificación ¡liada con depósito en espazo libre de 
parcela.

- Mediante depósito e rede de subministro en urbanizacións de nova 
creación.
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b) Tomaranse as medidas necesarias de protección e seguridade tanto 
da rede como dos depósitos, segundo a normativa técnica vixente.

c) As redes de subministro das novas urbanizacións serán sempre de 
tipo ramificada.

ARTIGO 5.7.- PAVIMENTACIÓN DA REDE VIARIA E ESPAZOS LIBRES

1.- VÍAS DE TRÁNSITO RODADO:

a) O cálculo e deseño do firme, así como as características dos 
materiais que o compoñen deberán estar expresamente xustificados 
nos correspondentes proxectos de urbanización en función do tráfico 
previsto e a categoría da vía.

b) En temeos arxilosos disporase unha primeira capa de area de río para 
separa-la arxila das capas do pavimento.

c) O firme terá un deseño da pendente transversal adecuado, nunca 
inferior ó 0,8%. Excepcionalmente poderá ser menor, sempre e cando 
o pavimento garanta un drenaxe apropiado.

d) En novas urbanizacións de vivenda unifamiliar, a banda destinada a 
aparcamento de vehículos construirase con materiais que permitan o 
crecemento do céspede entre as súas xuntas, ou ben empregando 
lastros de celosía.

2.- VÍAS PEONÍS E ESPAZOS LIBRES:

a) Os materiais a empregar na construción de vías e espazos peonís 
serán os adecuados para cumpri-la súa función técnica e estética.

b) Permítese o emprego de materiais continuos ou descontinuos. De 
empregarse os primeiros deberase garantir un correcto drenaxe. Os 
materiais descontinuos (baldosas, lastros, etc.) non serán 
escorregadizos e permitirán a evacuación da auga de superficie.

c) Cando se produzan cambios de nivel ou simplemente cambios de 
material, deberá disporse un material de transición ou bordo que 
defina claramente o perímetro.

d) Tódolos materiais empregados en zonas de circulación peonil 
deberán posuír calidades resistentes capaces de soporta-lo tráfico 
puntual ou esporádico de vehículos.
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ARTIGO 5.8.- CONDICIÓN DE ACCESIBILIDADE E ELIMINACIÓN DE
BARREIRAS A MINUSVÁLIDOS

Será de aplicación a Lei 8/97 de Promoción de Accesibilidade e Supresión de 
Barreiras, co fin de promove-las condicións idóneas de accesibilidade en vías e 
espazos urbanos, así como establece-las condicións de deseño dos elementos 
de urbanización.

O Concello deberá elaborar Plans Especiáis co fin de adaptar paulatinamente a 
urbanización existente ás condicións de accesibilidade esixidas 
regulamentariamente.


