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^CAPITULO I - DISPOSICIÓNS XERAIS
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ARTIGO 3.1.1.- DEFINICIÓNS

A efectos deste Plan Xeral, cantas veces se empreguen os termos que 
a continuación se indican, terán o significado que taxativamente se 
expresan nos artigos seguintes.

ARTIGO 3.1.2.- ALIÑACIÓNS

1ALIÑACIÓNS ACTUAIS:

Son os lindeiros das parcelas eos espazos libres públicos.

2.-ALIÑACIÓNS OFICIAIS:

Son as definidas no presente Plan Xeral e adquiren carácter oficial coa 
aprobación definitiva do mesmo. As aliñacións oficiáis veñen definidas 
nos Planos de Ordenación, na Normativa, ou ben en ambos á vez.

Estas aliñacións poden ser:

a) Aliñacións exteriores: son as que o Plan Xeral ou calquera Plan ou 
Proxecto que as desenvolva, fixa o límite da parcela edificable eos 
espazos libres públicos.

b) Aliñacións interiores: son as que o Plan Xeral establece ó interior 
das parcelas para delimita-lo patio interior do rueiro ou os espazos 
libres privados, e deslinda-las partes das mesmas que son 
edificables. Nos Planos de Ordenación recoñécense como liñas de 
fondo e recuamento.

ARTIGO 3.1.3.- RASANTES

1.- RASANTES ACTUAIS:

Son os perfiles lonxitudinais das vías, prazas ou rúas, actúaImenti 
existentes. r " h! <■*£
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2.- RASANTES OFICIAIS:

Son os perfiles lonxitudinais das vías, prazas o rúas, definidos no 
presente Plan, que serven como nivel oficial a efectos de medición de 
alturas.

ARTIGO 3.1.4.- LIÑA DE EDIFICACIÓN

É aquela liña que a futura edificación non pode superar, salvo eos 
saíntes cando estes estean permitidos. A liña de edificación pode ser:

a) Exterior: Cando se retire á fachada da edificación que de fronte a 
espazos libres públicos ou ós libres privados que limiten con estes 
e procedan dun recuamento mínimo obrigatorio.

Integor: Cando se retire á fachada oposta á anterior. Á súa vez 
est^iode ser.

N
£;<p

§! de edificación interior en planta de piso: é aquela que non 
ser superada pola edificación, salvo pola prolongación da 

apta baixa.V í*3 \í$i
Lina de edificación Interior en planta baixa: é aquela que solo 

’^^jaode ser alcanzada pola prolongación da planta baixa, ou pola 
^ixjtficación de planta baixa ó interior da parcela que acollé a 

’^difjcación principal.
-:J ,-..y

- . A-liña de edificación interior (fondo) medirase respecto á liña de 
edificación exterior.

ARTIGO 3.1.5.- RECUAMENTOS DA EDIFICACIÓN

1- DE FACHADA:

É o ancho da franxa de terreo comprendido entre a liña de edificación e 
a aliñación oficial, cando ambas non coinciden.

2.- A LINDEIROS:

Son os anchos das ffanxas de terreo comprendidos entre o edificio e os 
correspondentes lindes de parcela. Estes poden ser.

a) Laterais: si se retiren ós lindes laterais da parcela.

b) Posterior: si se retire ó linde posterior da parcela.
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ARTIGO 3.1.6.- PARCELA BRUTA E PARCELA NETA OU EDIFICABLE

1.- PARCELA BRUTA.
É a parcela catastral, ou no seu caso registra), pero cuxas medidas e 
superficie corresponden co levantamento realizado "in situ" por técnico 
competente.

Aos efectos de cumprl-la esixencia de parcela mínima tomarase a 
superficie de parcela bruta, a non ser que ñas correspondentes 
ordenanzas establecérase outra cousa.

r

2.- PARCELA NETA OU EDIFICABLE.
É parte da parcela limitada pola aliñación exterior, os lindeiros con 
outras parcelas e, en calquera caso, polas liñas delimitadoras con 
cfjtras clases de solo, outros ámbitos de norma zonal, polígonos, etc.
c

(§ando |on exista aliñación exterior grafiada na planimetría, se tomará 
$ liña d| fecho esixida.

Mvf

¡Terán^á condición de soar as superficies de solo urbano legalmente 
divididas e aptas para a edificación que, en todo caso, conte con 

por vía pública pavimentada e servizos urbanos de 
mentó de auga potable, evacuación de augas residuais á 

rede dé saneamiento, subministro de enerxia eléctrica, iluminación 
• pública, en condicións de caudal e potencia adecuadas para os usos 
permitidos.

Si existirá planeamento, ademáis do anterior deberán estar 
urbanizadas de acordo coas aliñacións, rasantes e normas técnicas 
establecidas por este.

2.- Os temeos incluidos no solo urbano non consolidado e no solo 
urbanizable solo poderán alcanza-la condición de soar despois de 
executadas, conforme ó planeamento urbanístico, as obras de 
urbanización esixibles para a conexión eos sistemas xerais existentes, 
e no seu caso, para a ampliación ou reforzó dos mesmos.

ARTIGO 3.1.8.- EDIFICABILIDADE

Desígnase con este nome a medida da edificación permitida nunha 
determinada área do solo. Establécese, ben na cifra total de metros 
cadrados edificados (suma de tódalas plantas) por cada metro cadrado 
da zona ou área de que se trate, ou ben como resultado de aplicar á
parcela edificable o número de plantas permitidas,' coas condicións^ 
particulares a cumprir para cada ordenanza. c /
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ARTIGO 3.1.9.-SUPERFICIE OCUPADA POLA EDIFICACIÓN

H É a comprendida dentro dos límites definidos pola proxección vertical
^ sobre un plano horizontal das liñas externas de toda a construción,

incluso a subterránea e voos.r
rii

i

r
i

ARTIGO 3.1.10.-SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA

Para determina-la superficie total edificada contabilizaranse tódalas 
superficies edificables de carácter lucrativo, calquera que sexa o uso ó 
que se destinen, incluidas as construidas no subsolo e os 
aproveitamentos baixo cubería, coa única excepción das construidas no 
subsolo con destino a rochos de superficie inferior a 10 m2 vinculados ás 
vivendas do edificio, a aparcamentos e instalacións de servizo como as 
de calefacción, electricidade ou análogas.
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ARTIGO 3.1.11.- RÜEIRO

.igterjder^se por rueiro a porción de solo contendo un ha agrupación de 
encelas contiguas unhas a outras, cando dito conxunto quede 
atlairiente delimitado exteriormente por espazos libres públicos, ou 
ctáso, polo límite de clasificación do solo.

jiS&TH 3P 3.1A2.- PATIO

",s “^Éídhsi^tórase patio todo espazo libre rodeado teórica ou realmente de 
^ jfjedif^c|ón. poderán ser:
■O ^ J

%aa)::^itio de Rueiro: é o espazo definido ó interior do rueiro pola liña 
de edificación interior na planta de piso.

b) Patio de Parcela: é o espazo libre situado dentro da parcela 
edificable.

ARTIGO 3.1.13.- DENSIDADE DE VIVENDAS

É o número de unidades por hectárea que poden constituirse en cada 
zona de referencia.

ARTIGO 3.1.14.- ALTURA DA EDIFICACIÓN

A altura da edificación é a dimensión vertical dun edificio.i Dita 
dimensión poderá expresarse ñas seguintes unidades de medida. '

sql

Zas. fVÜ
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a) Pola distancia vertical en metros, medida desde a rasante da rúa á 
que da fronte a edificación, ata a cara inferior do último forxado 
construido. Cando se prescinda de construí-lo último forxado, a 
medición farase ata a aresta de intersección entre a cara interior do 
forxado de cuberta e a cara interior do muro de cerramento. A 
medición, realizarase no punto medio da fachada.

b) Polo número total de plantas que inclúe tódalas plantas a partir da 
rasante do terreo e nos casos que se establezan ñas condicións
xerais de volume, a planta semisoto.

ALTURA MÁXIMA DA EDIFICACIÓNARTIGO

É aquela que non pode superarse coa edificación. Virá expresada en 
metros e/ou en número de plantas e respectaranse ambas.

ARTIGO 3.1.16.- ALTURAS DE PISOS E CUBERTA

1.-ALTURA DE PISOS:

Distancia entre as caras inferiores de dous forxados consecutivos. 

2 - ALTURA LIBRE DE PISOS:

Distancia existente dende a superficie do pavimento acabado ata a 
superficie inferior do teito da planta correspondente.

3 - ALTURA DE CUBERTA:

É a distancia vertical entre a cara superior do último fprxado construido 
e a liña de cumieira. ::l r7

NORMATIVA URBANISTICA
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ARTIGO 3.1.17.- PLANTAS DA EDIFICACIÓN

1- PLANTA SOTO:

a) É aquela que ten o teito debaixo da rasante do terreo en tódolos seus 
puntos de contacto.

Para o caso de tipoloxía de vivenda unifamíliar ou edificacións ¡liadas, 
terá a consideración de planta soto aquela que non cumpre a 
condición anterior estritamente como consecuencia de practica-la 
abertura e rampla exterior de acceso.

b) A planta soto computará ediflcabilidade, agás si se destina a uso de 
rfchos de superficie inferior a 10 mJ vinculados ás vivendas do 
«difirióla aparcamientos e ¡nstalacións de servizo como as de 
Ihlefacljón, electricidade ou análogas.

SEM ISOTO:

éjijta consideración aquela planta do edificio que cumpre as dúas 
ns seguintes:

O solo encóntrase baixo a rasante a unha distancia maior de 1,20 
mátros.

- tí teito encóntrase por encima da rasante a unha distancia menor 
o.uíqual a 1,00 metro.

b) A planta semisoto computará ediflcabilidade en tódolos casos.

3.- PLANTA BAIXA:

a) Terá esta consideración aquela planta inferior do edificio que cumpre 
a condición seguinte:

- O teito encóntrase a unha distancia superior a 1,00 metro por 
encima da rasante.

b) SI pola configuración do terreo, as condlcións antes indicadas varían 
ó largo da liña de edificación exterior, a cualificación de soto, 
semisoto e planta baixa adoptarase ñas plantas que nese caso $$ 
cumpran. ,

c) A planta baixa computará edificabilidade en tódolos casos.
Se. . .

4.- PLANTA PISO: 2as

a) Son as sucesivas plantas situadas por encima da planta baixa.
b) As plantas de piso computarán edificabilidade en tódolos casos.

EL Se
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ARTIGO 3.1.18.- EDIFICIO EXENTO

É aquel que está ¡liado e separado totalmente de outras construcións 
por espazos libres.

CAPITULO 2 - CONDICIÓNS XERAIS QUE DEBEN CUMPRI-LAS
PARCELAS E EDIFICIOS

ARTIGO 3.2.1ÁMBITO DE APLICACIÓN

As condicións establecidas neste capítulo definen os parámetros os que 
se deben suxeita-las dimensións de calquera edificación, sexan obras 
de nova planta, ampliación ou reforma, así como a maneira de medir e 
agjjicar estas limitacións.

Eitas condicións xerais estarán supeditadas sempre ás particulares de 
#dayOr|enanza e Norma especifica, desenvolvidas nos Títulos VI, Vil 
Él VÜC geste Plan Xeral.

- MEDICIÓN DE ALTURAS

a medición de alturas establécense dous tipos de unidades:
__ ......  tanda vertical e n° de plantas. Cando as Ordenanzas e Normas

~ pespecíficas sinalan ambos tipos, respectaranse conxuntamente as

'-2- A pedición realizarase na vertical do punto medio da tiña de 
"Tachada e salvo indicación expresa en calquera das Ordenanzas e 

Normas Particulares, as alturas máximas en relación co número de 
plantas, serán as seguintes:

Planta baixa:
Planta baixa + Planta piso: 
Planta baixa + 2 plantas: 
Planta baixa + 3 plantas: 
Planta baixa + 4 plantas:

4 metros. 
7 metros. 

10 metros. 
13 metros. 
16 metros.

A efectos de medición da altura polo n° de plantas contabilizarán as 
plantas piso e a planta baixa, así como calquera planta sem¡soterrada 
cando o seu teito se atope a máis de 1,00 metro por encima da rasante 
do terreo en calquera dos seus puntos. ° ! n .. /

NORMATIVA URBANÍSTICA
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i 3.- Medición de alturas en edificios con fronte a vías en pendente.

r~ As alturas tomaranse na vertical do punto medio da liña de fachada,
| non podendo haber nos extremos desta variacións superiores a 1,2

metros da altura máxima permitida, debendo neste caso graduarse a 
r construción adaptándose ó perfil da vía, de forma que cada tramo de

fachada cumpra con estas limitacións.

^ 4.- Medición de alturas en edificación ¡liada ou exenta.

‘ A altura máxima deberá cumprirse en calquera punto das fachadas e
medirase a partir da rasante do terreo en contacto coa edificación. 
Salvo especificacións en contra ñas Ordenanzas e Normas 

• Particulares de cada zona.

ARTIGO 3.2.3.-ALTURA DE PLANTAS DA EDIFICACIÓN

i

r

1.- PLANTA SOTO:
’ci

a) A|altura§¡bre da planta soto non será inferior a 2,20 metros.
<£

^ b) / Jej^vejitilación dabondo.
j.í\ '|\r' \ §

í^c)'©i’ppt(® non serán habitables, podándose utilizar como almacéns, 
Rentos, cuartos de instalacións da vivenda. Poderá ter usos 

gomá!$|ais segundo se determine no presente Plan Xeral.

1?.-

CQ'iíj
XD
GJ"O

NTA SEMISOTO:

s á) Cumphfán as condicións dos apartados b) e c) anteriores.
1

A altyfa libre non será inferior a 2,20 metros nin superior a 3,60 
metros.

3 - PLANTA BAIXA:

a) A altura libre da planta baixa non será superior a 4 metros.

b) Poderá destinarse ós usos que se establecen na presente normativa. 
O uso de vivenda estará condicionado a que o solo desta planta, na 
parte destinada a este uso, estea situado como mínimo, a 0,30 
metros sobre a rasante da rúa á que de fronte.

4.- PLANTA PISO:

a) A altura libre, de plantas piso, non será inferior a 2,50 metros.

b) Poderá destinarse ós usos que se establecen na présente normativa

NORMATIVA URBANISTICA Zas, ?. - ’
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5.- PLANTA BAIXO CUBERTA:

a) É a parte da edificación existente entre o forxado que forma teito da 
última planta de piso e a cu berta.

b) Cumprirá as condicións que se indican no artigo seguinte.

ARTIGO 3.2.4.- CONSTRUCIÓNS PERMITIDAS POR ENCIMA DA
ALTURA MAXIMA. FORMA DA CUBERTA

1.- XENERALIDADES:

Salvo indicación expresa ñas ordenanzas particulares, as construcións 
e instalacións autorizábeis por encima da altura máxima, asi como a 
forma e materíais para a realización da cuberta, serán as que a 
continuación se detallan.
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Como norma xeral, as cubertas deberán adaptarse na súa 
configuración básica ás existentes e predominantes de cada zona, non 
gbstante, a presente ordenanza trata de corrixi-la tendencia dos 
últimos anos de construf-las cubertas con excesiva pendente e con 
ilemenios e materíais que non son propios dos asentamentos 

—¡§adicio|ais, os costumes construtivos e as tipoloxías preexistentes.
4 5

¡ Porenqjma da altura máxima permitida só se permite a construción da 
|ubp^ así como dos elementos e instalacións. A Cuberta poderá ser 
llaraa §¡u construida mediante planos inclinados, en cuxo caso os 
Jaldran| arrincarán desde o último forxado, en punta de voo se 
j^stivese permitido, con unha inclinación non superior a 30° 
sjgsaxesimais, non pudendo excede-la altura do cumieira en mais de 

^S^w^etros desde cara superior do último forxado. O plano de cuberta 
! será: cqntinuo, sen acaneos nin resaltes innecesarios. O material de 
% acabado en cuberta inclinada será de tella curva de cor laranxa ou 
^-vecméíla, agás en casos xustificados polas características singulares 

da edificación.

Se prohibe a realización de baleirados na cuberta para xerar terrazas 
ou outros espazos exteriores, así como as bufardas ou mansardas.

Baixo cuberta permítese o aproveitamento destinado a calquera uso 
contemplado na ordenanza respectiva sen outra limitación que a que 
dimana da propia maneira de estableoe-la edificabilidade por cada
norma zonal.

En función do uso e a situación da construción establécense/ás 
seguintes condicións: ^ /(
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2- CUBERIAS INTEGRADAS NO MEDIO RURAL:

Os edificios e instalacións en terreos clasificados como Núcleo Rural e 
Solo Rústico terán unha cubería realizada con materiais cuxa textura e 
cor se integren no medio rural circundante. Se admitirán como 
materiais de cubería, a parte da tella, metáis que co tempo adquiren 
unha pátina sen brillo, como o cobre ou o zinc. De optar por unha 
cuberta plana, o acabado final será axardinado, de grava solta ou 
pavimento cerámico pétreo. Se prohíbe o emprego de lousa negra, asi 
como de materiais metálicos de pátina brillante.

Por encima do plano de cuberta non poderán sobresaír máis que os 
elementos e instalacións asociados como chemineas, antenas, 
condutos de ventilación, pararraios, etc.

Prohíbese a construción de bufardas e mansardas.

Pemnítense as ventás, que poderán ser practicables, niveladas co 
plano de cuberta.

3.- CUBERIAS EN SOLO URBANO:

As cuberías dos edificios a construir en terreos clasificados como Solo 
Urbano deberán cumpri-las condicións xerais expresadas no apartado 
1.

Co obxecto de que o volume da caixa de ascensor non sobresaia do 
piano de cuberta, poderán proxectarse cuberías con sección 
transversal asimétrica. Neste caso o faldrón que arrinca da fachada 
cuadrante coa aliñación exterior terá unha inclinación non maior de 30° 
sesaxesimais.

Os faldróns de cuberta que verten cara patios de parcela ou de rueiro 
partindo do punto de cumieira, poderán ter calquera inclinación.

xsjírra m malicia
Apro b gao fe¡¡¡;iiv3¡iign!t: ¡ja ConseUeira de
Politice fcíi.ígiW, Otm Púóücas e Transportes

de teú 0 81 ÍIÜV. 2007

¿¡v Ü rafe do servio cís Piarfeción Urbanística
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Os edificios afectados pola ordenanza de tipoloxia de vivenda 
un ¡familiar terán unha cubería construida segundo as directrices 
descritas no apartado 1.

En Solo Urbano permítese a construción de bufardas. A súa única 
finalidade será a de mellora-las condicións de habitabilidade das 
estancias no baixo cuberta. Por cada faldrón ou plano de cubería só 
permítese ocupar un 20% da súa superficie con este tipo de elemento. 
Terán unha anchura ou fronte máximo de 1,80 metros e a separación 
mínima entre eles será de 3,00 metros. Situaranse suficientemente 
separados dos bordes dos faldróns de cuberta de maneira que non se 
entorpeza o encontró entre estes.

4.- CUBERIAS EN ÁMBITOS DE USO INDUSTRIAL:

Nos ámbitos de Solo Urbanizable de Uso Global Industrial e Comercial, 
o deseño da cubería tanto na súa forma como nos seus materiais de 
acabado, será libre.

Establécese a limitación de non poder superar en mais de 4 metros a 
altura máxima permitida polos elementos que configuran a cuberta.

De forma puntual, e xustificando a singularidade da instalación, se 
poderán autorizar maiores alturas.

de dat;

Peora 'Paulo Gómez Rielo

ARTIGO 3.2.5.- CORPOS VOADOS CERRADOS

1.- Salvo indicación expresa das Normas e Ordenanzas específicas, os 
voos cumprirán as seguintes condicións:

a) Non se permitirán voos ñas rúas con ancho inferior a 6 metros.

b) Ñas que superen esta anchura permitíanse voos que non 
superen 1/10 da anchura da rúa, cun máximo de 1,00 metros.

c) A altura mínima sobre a rasante da beirarrúa ou terreo, ;ién 
calquera dos seus puntos, será de 3,20 metros.
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2. - Os saíntes separaranse, como mínimo, 0,60 metros das
medianeiras, salvo no caso de acordo entre lindeiros, que se poderá 
ocupa-la totalidade da fachada.

3. - Todo corpo voado e pechado responderá ao sistema tradicional de
galería formado por un muro interior que garanta a inercia térmica e 
un volume voado e acristalado receptor da radiación solar. 
Prohíbese a formación destes elementos en fachadas orientadas 
cara ao norte.

4. - Todo corpo voado cerrado computará edificabilidade.

ARTIGO 3.2.6.- BALCÓNS. TERRAZAS. CORNIXAS. ALEIROS.

1.- Nos corpos voados non se autorizará sobresair sobre o voo con 
balcóns ou terrazas.

2.- A dimensión máxima do saínte de balcóns e terrazas no resto dos 
casos e de cornixas e aleiros en calquera, virá determinado da 
maneira seguinte;

a) En rúas de ancho inferior a 6,00 metros, únicamente se 
permitirán cornixas e aleiros cun saínte máximo de 0,40 metros.

v - ; b) Ep rú^s ancho comprendido entre 6 e 10 metros o saínte
. , „ ^ 6 máximo autdríiado para balcóns e terrazas será de 0,30 metros,
p ' . ' ' ; En rúas dé encftermaior de 10 metros o saínte máximo autorizado

,!í'”d „ -I-i. será dé tí.BGifflS&ros.

de data (j rita^ude P1chura superior a 6 metros, as cornixas e aleiros de
¡ ü ‘cubérra^poderán sobresaí-lo equivalente ó que sobresaian os 

^ ^ -T^Tr^PFpos-voaaos cerrados máis 15 cm. para aloxa-la recollida de

J^dt5Tjaulo Gómez Rielo

ARTIGO 3.2.7.- ENTRANTES

Permítese a formación dos seguintes tipos de entrantes:

a) Pórticos ou soportáis paralelos á liña de fachada. Terán unha 
anchura mínima de 3 metros, salvo indicación en contra ñas 
Ordenanzas particulares de cada zona.

b) Pasadizos perpendiculares e oblicuos á fachada principal.

ARTIGO 3.2.8.- CHAFRÁNS

Será obrigatoria a realización de chafráns cando así o establezan e 
quede sinalado nos correspondentes Planos de Ordenación dos núcleoj 
urbanos a escala 1/2.000.

Establécense dous tipos de chafráns: <•
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- En liña de edificación ou aliñación, cando ambas son coincidentes.
- En liña de cerramento ou aliñación, cando a edificación se recúa. 

Chafrán de edificación:

En edificios en esquina nos que a liña de edificación sexa coincidente 
coa aliñación, establecerase un chafrán cunhas dimensións mínimas 
que serán as determinadas por un segmento nos que os extremos 
estarán a 3,00 metros do punto de intersección das aliñacións, cun 
mínimo de fronte de chafrán de 3,00 metros. Este chafrán manterase en 
toda a altura da edificación.

Chafrán de cerre de parcela:

Nos muros de cerramento, cando debido á ordenanza de aplicación 
deba establecerse un recuamento, realizarase un chafrán no que a 
construción xeométrica virá dada mediante a unión das aliñacións cun 
radio de xiro de 3,00 metros. En casos concretos os Planos de 
Ordenación poderán establecer maior radio de xiro, establecendo para 
isto unha medida determinada.

ARTIGO 3.2.9.- PATIOS
1.- Os patios de parcela e patios de rueiro cumprirán coas dimensións 

previstas no Decreto 311/92, do 12 de novembro, da Xunta de 
Galicia, sobre habitabilidade de vivendas. (Ver art. 4.2.1 da presente 
Normativa).

Nos^atios de rueiro poderá edificarse a nivel de planta baixa, nos 
asdj| e na contra que sinalen as normas particulares de cada zona, 

prolongación cumprirá as seguintes condicións:

n se permitirán vivendas.

Itura máxima, incluida a cumieira será de 4,50 metros, non 
^rmitíndose que a mesma dificulte a ventilación e iluminación 

estancias que deán ó patio.

volume edificado contabilizará a efectos do cálculo da 
ificabilidade.

3> Ck patios poderán mancomunarse. Para poder considera-las súas 
dimensións totais a efectos de clasificación, e polo tanto de apertura 
de ocos ó mesmo, será necesario que exista acordo de 
mancomunidade coa inscrición do dereito de servidume dos 
respectivos soares no Rexistro da Propiedade.

A mancomunidade de patios solo se poderá cancelar coa 
autorización do concello cando non existan xa os edificios onde os 
patios requirían o acordo da mancomunidade para cumfifbla 
dimensións mínimas. ! , ''

í.
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Poderanse levantar muros de separación no interior do patio 
mancomunado, dunha altura máxima de 3 metros, a partir da 
rasante do patio.

ARTIGO 3.2.10.- EDIFICIO SEMISOTERRADO

Nos edificios situados en soares nos que, polas condicións topográficas 
resulten plantas de vivenda situadas por debaixo da rasante natural do 
terreo, para poder abrir ocos de ventilación e iluminación ó espazo libre 
privado, establecerse unha separación á caixa de desmonte do terreo 
non inferior á que correspondería en aplicación da normativa que regula 
os patios de parcela para ese tipo de edificación.

Esta consideración non será de aplicación en edificacións situadas no 
Solo de Núcleo Rural e Solo Rústico onde se prohíben os desmontes 
máis alá do terreo ocupado pola construción.

ARTIGO 3.2.11SERVIDUME DE PASO
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1.- Os propietarios de soares ou parcelas ñas que existan servidumes 
de paso ou outras calquera, deberán respectalas cando edifiquen, 
excepto que se estableza un acordo de supresión das mesmas con 
tódolos propietarios e usuarios afectados e a sometan á información 

s favorable do concello.

Si a fervidume é de paso, lindeira con instalaclóns ou edificacións 
irjter^res existentes, deberá dispoñer dun ancho mínimo de 3 

r$s en toda a súa lonxitude, excepto que nos Planos de 
ónación se sinalase un ancho maior. No caso de que 
Rímente sexa inferior, recuarase a edificación 1/2 do ancho que 

para chegar ó mínimo, no caso de que a servidume se 
,@ntre no lindeiro de dúas parcelas ou soares de distinta 

propiedade, e a totalidade do ancho si a servidume se encontra 
situada dentro da propia parcela ou soar.

ARTIGO 3.2.12.- CONDICIÓNS ESPECIFICAS DOS EDIFICIOS
DESTINADOS A VIVENDA

Os edificios destinados a vivenda ademáis de cumprir coas condicións 
citadas nos artigos anteriores, cumprirán coas determinacións do 
Decreto 311/92, do 12 de novembro, da Xunta de Galicia, sobre 
habitabilidade de vivendas. (Ver art. 4.2.1 da presente normativa).
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ARTIGO 3.2.13.- ACC ESI BILI PAPE PARA MINUSVÁLIDOS NOS
EDIFICIOS

Nos edificios de nova planta, tanto públicos como privados, así como en 
toda obra de urbanización, deberán cumprirse as disposicións que sobre 
esta materia contén a Leí 8/97 de Promoción da Accesibilidade e 
Supresión de Barreiras, así como o Regula mentó de desen volvemento e 
execución da Leí de Accesibilidade e Supresión de Barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia (D. 35/2000, do 28 de xaneiro).

ARTIGO 3.2.14.- ANEXOS OU EDIFICACIÓNS COMPLEMENTARIAS

1.- XENERALIPAPES:

Entenderase como anexo ou edificación complementaria aquela que 
alberga os usos complementarios ou auxiliares ó uso principal da 
edificación.
No medio rural este tipo de edificación ten especial significación pois 
constitúe unha parte inherente dos asentamentos e de relación de 
estes co medio natural e produtivo.
Como norma xeral, os anexos solo poderán destinarse a usos 
complementarios á actividade principal do edificio.

■S Poderán construirse anexos separados da edificación principal, neste 
Jbso deberá separarse un mínimo de 4,00 metros.

C3
f\l

co

és anélos separados da edificación principal poderán acaroarse ós 
i|ndes |on outras parcelas, cando ningún elemento da construción 
Íjuftp$.§a altura de 3,00 metros. De exceder esta altura, será 
Sprtaa^xHo cumpri-los recuamentos establecidos por cada ordenanza. 
ÉiV^jSLin caso a altura máxima da edificación complementaria será 
giaior <le 4,00 metros, e a súa cu berta cumprirá as condicións xerais e 
JíarticW§res que lie sexan de aplicación.

anexo computará edificabilidade nos mesmos termos que a 
ión principal e en virtude das excepcións expostas no artigo 
esta Normativa.

ARTIGO 3.2.15.- CONDICIÓNS DOS CERRES

Como norma xeral, permítese a construción de elementos de cerre de 
fincas. Estes estarán realizados conforme á natureza e destino da finca; 
neste sentido, namentres unha finca non se encontré edificada solo se 
permite o seu cerre mediante vexetación ou elementjCis lixeiros tipíp. mall 
metálica, ou similar, sobre postes. c *

NORMATIVA URBANISTICA
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En terreos clasificados como Solo Urbano, de Núcleo Rural ou 
Urbaniza ble, permítese unha altura máxima de cerramento de obra con 
característica opaca de 1,50 metros. Por encima desta altura o cerramento 
será vexetal ou tipo malla metálica ata unha altura máxima de 3,00 metros.

En terreos pertencentes ó Solo Rústico, o cerramento de obra non poderá 
superar 1,00 m ou 1,50 m se a parcela está edificada, podándose superar 
con elementos vexetais ou tipo malla metálica coa mesma limitación do 
parágrafo anterior. Esta limitación será aplicable ós terreos clasificados 
como Solo Urbanizable en tanto non se aprobé o correspondente Plan 
Parcial.

Con carácter puntual e localizado no acceso ás fincas, independentemente 
da clase de solo, permítese alcanzar unha altura de ata 2,50 metros para a 
realización de marquesiña, postes e portalón de entrada.

En terreos con pendente poderá optarse por realiza-los cerramentos de 
obra, mediante tramos con remate horizontal, onde a altura no punto máis 
desfavorable non poderá exceder máis de 1/3 da máxima permitida, 
segundo as medidas dos parágrafos anteriores.

Os cerres de fábrica de carácter tradicional (muros de cachoterfa, valados) 
que non cumpran as condicións anteriormente descritas, quedarán sempre 
dentro da ordenación.

ARTIGO 3.2.16.- CONDICIÓNS ESTÉTICAS E DE ADAPTACIÓN Ó
i AMBIENTEE *9 —

ificí^s, construcións e instalacións deberán responder a solucións 
1 ~v§s, estéticas e de relación co seu entorno de calidade. A estes 

^tarase ó disposto no artigo 104 da Lei 9/2002 (LOUPMRG).

fe Núcleo Rural e Solo Rústico prohíbese expresamente a 
Sn de paredes medianeiras, a non ser que veña determinado pola 

insten cía doutra que sexa necesario ocultar. Asi mesmo non se permitirán 
cegas de aparencia estética similar ás paredes medianeiras ou de 
^estética secundaria. Nestas clases de solo tódolos cerramentos 

/éxtertáresi serán tratados co mesmo nivel de calidade dentro do contexto 
da propo$ta arquitectónica que defina o proxecto.

X !r-y*

En Solo Urbano Consolidado, cando se trate de ordenacións que permitan 
a edificación acaroada conformando rueiros ou continuos edificados, 
coidarase especialmente o tratamento de paredes medianeiras que 
queden á vista por non estar edificado o soar lindeiro. Terán un acabado 
digno e de suficiente calidade construtiva. Prohíbese expresamente deixa- 
lo ladrillo visto sen revestir e pintar, o uso de chapa ondulada, ou de(xa-lo 
material de illamento á vista. Prohíbese usa-la parede medianeira cóm
soporte para publicidade. r.

set
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En Solo Urbano Non Consolidado ou Urbanizable quedará garantida a 
ausencia de paredes medianeiras á vista mediante a execución simultánea 
de cada rueiro. Os plans pareíais fixarán prazos de edificación que impidan 
a permanencia de medianeiras por un tempo superior a un ano.

A composición e os materiais de acabado das fachadas responderá a un 
criterio integral para tódalas plantas do edificio, tanto na fase de proxecto 
como de obra. Non se admitirá a falta de acabado das fachadas en planta 
baixa nin peches provisionais en tanto non se habiliten os locáis 
comerciáis.

Co obxecto de procurar edificios con escuadras razoables, estarase ó 
disposto no artigo 1.4.5. da presente Normativa sobre normalización e 
regularización de fincas.

XSJ^'TA C;~ JCIA
Aprobado por Ordo t!a Conselleira de
Política ietiüo.'üii, Gi.oas ^cólicas t Transportes
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