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, IPÍ ATITULO IV: NORMAS REGULADORAS SE USO E

HIXIÉNICO SANITARIAS ,------------------------- —----------T. ; , '-’^w^cnseilerradePo u ^:v-' 'Juí?!icas e TransDortes
CAPITULO 1 - DISPOSICIÓNS ^ERaÍs

0 xeíe do serwzo c'ñ i-’ig^ficación Urbanística

ARTIGO 4.1.1XENERAL1DADES ] ^
1- As Normas de uso, regulan as d¡ferente^~trirfízacióf\^ioé^ívñís&£R¡eio 

as edificacións segundo a actividade que neles se desenvolva.
Estas Normas serán de aplicación tanto ñas obras de nova planta 
como ñas de ampliación e reforma.

0 8 MV. 2£207

2- A regulación dos usos, de acordo coa zonificación establecida, 
realizase mediante os seguíntes tipos de usos:
a) Uso global.- É aquel que predomina nun ámbito concreto por 

selo de implantación maíoritaria no mesmo. Para que poda recibir 
esta consideración un determinado uso, debe representar ó 
menos o 51% do aproveitamento lucrativo do ámbito ó que estea 
referido.

b) Uso asociado.- É aquel que a súa propia natureza vincúlao ó uso 
global, completándoo, enriquecéndooe necesitándose uñóoutro. 
É por isto que as correspondentes ordenanzas da zona obviarán 
o uso asociado, pois sobreenténdese que se trata dun uso que 
pode e debe coexistir co uso global. No Anexo I a esta Normativa 
preséntase unha táboa de usos asociados.

c) Uso permitido.- É aquel que pode coexistir co uso global nun 
ámbito concreto por non ser incompatible con el.

Para o caso do Solo Urbano e Urbanizable considerarase que un 
uso é permitido cando así se estableza na Táboa de 
Compatibilidade de Usos do Anexo I.
Para o caso do Solo Rústico entenderase que un uso é permitido 
cando sexa compatible coa protección de cada categoría de Solo 
Rústico, sen prexuizo da esixencia de licenza urbanística 
municipal e demais autorizacións administrativas sectoriais que 
procedan.

Considerarase que un uso é permitido cando así se estableza 
ñas respectivas ordenanzas do Solo Rústico e de Núcleo Rural.

d) Uso prohibido - É aquel que pola súa natureza non pode convivir 
e polo tanto non pode autorizarse no mesmo ámbito onde opera 
un uso global determinado. Considérase que un uso é prohiptáb 
cando non reúne a condición de permitido pu, áútorizable.
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Para o caso do Solo Rústico son aqueles incompatibles coa 
protección de cada categoría de solo ou que impliquen un resgo 
relevante do deterioro dos valores protexidos.

e) Uso provisional.- É aquel que poderá establecerse de maneira 
temporal por non dificulta-la execución do presente Plan Xeral.

Estes usos poderán autorizarse, cando o sinalen as ordenanzas e 
normas particulares, seguindo os requisitos e condicións 
sinalados no art. 102 da Lei 9/2002.

f) Uso autorizable.- É aquel que, en Solo Rústico, está suxeito á 
autorización da Administración Autonómica, previamente á 
iicenza urbanística municipal e nos que deban valorarse en cada 
caso as circunstancias que xustifiquen a súa autorización, coas 
cautelas que procedan.

3.- A regulación dos usos atendendo a súa propia natureza, realízase 
mediante a seguinte clasificación:

- Uso Residencial

- Uso Garaxe - Aparcamento

- Uso Industrial

- Uso Terciario

- Uso Rústico

No Capítulo seguinte defínense de maneira pormenorizada cada un 
deles.

4.- As condicións particulares que deben cumpri-los distintos usos 
expófiense a continuación, sen prexuízo daquelas outras derivadas 
da normativa sectorial aplicable en materia de accesibilidade, 
seguridade, actividades molestas ou insalubres, actividades 
recreativas e espectáculos públicos, etc.
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Aprobado -r-r :>de de Conssileira de
CAPITULO 2 - CLASIFICACIÓN DE USOS. d:..;rií ^¡iídiíSj e Trarisoortes

: ■ v,. ■ - xsíc do servio do ".'¡íjjfKadón Urbanística

de data 0 8 NüV. 2007
ARTIGO 4.2.1.- USO RESIDENCIAL

1.-DEFINICIÓN:
É aquel que se desenvolve nunha parte ou r&Jat&ÍTdad 
asumindo as funcións de residencia de persoas ou familias.

'ez Rielo

2.-CATEGORIAS:

En función do réxime de propiedade e a tipoloxía edificatoria asociada,
establécense catro categorías:
a) Categoría 1a\ Vivenda Unifamiliar. Comprende o edificio destinado á 

residencia dun núcleo familiar e presenta un acceso exclusivo e 
independente dende a vía pública. Inclúese nesta categoría o 
conxunto de vivendas unifamiliares con espazos comúns e réxime de 
propiedade horizontal.

b) Categoría 2a: Vivenda Plurifamiliar. Comprende o edificio destinado á 
residencia de varias familias, existindo unha división da propiedade 
horizontal e presentando un acceso común ás propiedades dende o 
espazo público exterior.

c) Categoría 3a: Residencia Colectiva. É o edificio destinado á 
residencia de persoas ou familias en réxime de aloxamento xa sexa 
de tipo social, en aluguer, etc. como residencias de estudantes, 
asilos, etc. O edificio estará representado por unha única entidade 
titular.

d) Categoría 4a: Vivenda para o garda. Constitúe a vivenda destinada a 
alberga-lo vixilante ou conserxe encargado da custodia dun edificio 
destinado a un determinado uso. A superficie da vivenda non 
excederá de 100 m2 construidos.

3.-CONDICIÓNS PARTICULARES PARA O USO DE VIVENDA:

As edificacións destinadas a vivenda cumprirán as condicións de 
habitabilidade do Decreto 311/1992 do 12 de novembro, da Xunta de 
Galicia, o seu contido transcríbese a continuación.

3.1.- Composición e programa da vivenda.

a.- A vivenda constará como mínimo de tres dependencias: unha 
habitación capacitada para estar/comedor e cociña, un 
dormitorio e cuarto de aseo.
Admitiranse estudios dunha soa peza, na que a súa superfic 
útil sexa superior a 26 m2 e un cuarto de estar totalm 
independen te ó que se acceda a través dun vésH lüfo 
perfectamente diferenciado. ■ / -
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II
b.- As habitacións serán independentes entre si, de maneira que 

ningunha utilice como paso un dormitorio nin sirva a súa vez 
de paso ó cuarto de aseo, excepto cando a vivenda dispoña de 
máis dun cuarto de aseo, neste caso os restantes poderán ter 
acceso exclusivo dende un dormitorio.

c.- Sen prexulzo do establecido no apartado 3.3 relativo a 
galerías, tódalas estancias da vivenda terán primeiras luces ó 
espazo aberto exterior ou a patios interiores, exceptuando 
deste cumprimento ós cuartos de aseo, cuartos de baño, 
despensas e rochos interiores da vivenda.

As estancias terán vistas ou recibirán iluminación do espazo 
exterior aberto ó patio aberto á vía pública ou patio de rueiro, 
sempre que o diámetro do círculo inscrito en planta de dito 
patio sexa igual ou superior a 0,7 veces á altura total do 
edificio de que se trate.

3.2.- Dimensións, superficies e alturas mínimas das estancias.
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a.- As superficies útiles mínimas do estar/comedor, 
conxuntamente en función do número de habitacións da 
vivenda, serán os seguintes:

H

- Vivendas de 1 dormitorio
- Vivendas de 2 dormitorios
- Vivendas de 3 dormitorios
- Vivendas de 4 ou máis dormitorios

14 m2. 
16 m2. 
18 m2. 
20 m2.

A planta do estar/comedor deberá admiti-la inscrición dun 
círculo de 3 metros de diámetro, a distancia mínima entre 
paramentos opostos será de 2,50 metros.

As superficies útiles mínimas do estar/comedor e cociña cando 
constitúan unha soa peza serán as sinaladas no apartado 
anterior, incrementadas en 2 m2, respectando as dimensións 
mínimas estipuladas en dito apartado.

c.- Si a cociña é independente do estar/comedor, terá como 
mínimo 7 m2 de superficie útil, que poderán dividirse en 5 m2 
de cociña e 2 m2 de lavadoiro tendedeira.

d.- A superficie útil mínima dos dormitorios individuáis será de 
6,00 m2 e na súa planta poderá inscribirse un círculo de 2,00 
m2 de diámetro.

En toda vivenda deberá existir polo menos , un dormitorio 
10,00 m2 de superficie útil no que nq súa 
inscribirse un circulo de 2,50 m. de diámetrp. ■f 'i
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e.- O cuarto de aseo terá unha superficie útil mínima de 2,00 m2 
cunha distancia entre paramentos opostos superior a 1,00 m.

f - Os corredores terán como mínimo unha anchura de 0,85 
metros. Requírese que no espazo ó que dea a porta de acceso 
á vivenda, poda inscribirse un círculo de 1,10 m. de diámetro.

g.- As alturas libres entre pavimento e teito acabados serán como 
mínimo de 2,50 m.

h. - En vestíbulos, corredores, cuartos de aso e cuartos de baño, a
altura mínima poderá diminuirse ata 2,20 metros.

Ñas restantes estancias esta altura poderá permitirse sempre 
que non supere, como máximo, o 30% da superficie útil da 
estancia na que se produza a diminución de altura mínima 
obrigatoria, deberá manterse, neste caso como mínimo, o 
volume que lie correspondería ó aplica-las superficies e alturas 
esixidas nos parágrafos anteriores.

i. - Ñas estancias con bufardas a altura mínima a efectos de
cómputo de superficie útil será de 1,50 m., sempre que a 
estancia teña un volume equivalente ó esixido con carácter 
xeral nesta normativa.

A profundidade máxima das estancias medida 
perpendicularmente á fonte de iluminación e ventilación será 
$e 7,50 metros. Non obstante poderán alcanzarse 
|rofundidades superiores sempre que esta dimensión sexa 
|omo máximo de 1,5 veces a anchura da estancia.

nación e ventilación das estancias.

oda estancia habitable terá ventilación e iluminación directa ó 
exterior por medio dun oco que disporá dunha superficie maior 
ou igual a 1/10 da superficie útil da súa planta.

superficie real de ventilación poderá reducirse ata 1/3 da 
jflum i nación.

Cando a estancia ventilada teña unha profundidade maior de 
7,50 metros, a superficie de ventilación e iluminación deberá 
incrementarse ata 1/6 e a superficie real de ventilación poderá 
reducirse como máximo ó 50% da súa superficie útil.

b.- Os cuartos de aseo, cuartos de baño, despensas e rochos 
interiores das vivendas poderán ventilarse por medio de 
condutos verticais activados estáticamente.

NORMATIVA URBANISTICA Zas, ; ■
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Será obrígatoria a inclusión dun conduto de ventilación na 
cociña activado estáticamente, destinado en exclusiva a este 
fin.
Cando a cociña estea incorporada ó estar/comedor, 
reforzarase a ventilación mediante calquera procedemento que 
garanta a extracción de polo menos 20 m3/h por cada metro 
cadrado de superficie útil do conxunto das estancias.
Ás instalacións de ventilación anteriormente descritas solo se 
poderán conectar locáis destinados ó mesmo uso.

c.- Cando unha estancia se ventile ou ilumine a través dunha 
terraza cubería de profundidade superior a 2,00 metros, a 
superficie de ventilación e iluminación será como mínimo de 
1/6 da superficie útil da estancia.
As terrazas non poderán ter unha profundidade superior ós 
3,00 metros si dan a fachadas ou patios abertos, e de 2,00 
metros si dan a patios de parcela; o seu ancho deberá ser 
sempre maior ou igual a súa profundidade.
Cando a profundidade conxunta da terraza e da estancia que 
ventile e ilumine a través déla sexa superior a 7,50 metros, a 
superficie de ventilación e iluminación deberá incrementarse 
ata 1/5 da superficie útil da estancia e a superficie real de 
ventilación poderá reducirse como máximo ó 50% da anterior.

d - A ventilación e iluminación das estancias con excepción dos 
baños e aseos poderá efectuarse a través de galerías de 1,50 
metros de profundidade máxima; neste caso a superficie de 
ventilación e iluminación entre estancia e galería será maior 
fue 1/6 da superficie útil da peza e a superficie real de 
Ventilación poderá reducirse como máximo ó 50% da anterior.

rama mínimo sanitario
VS$rí|pn tódalas vivendas instalarase como mínimo un cuarto de 
\t Mfseo composto por baño ou ducha, lavabo e inodoro.

¿jbs cuartos de aseo deberán ir revestidos de material 
impermeable en tódolos seus paramentos.

O acceso ós cuartos de aseo deberá efectuarse 
brigatoriamente a través de corredores, vestíbulos e 
istribuidores, e nunca desde pezas habitadas, excepto cando 

a vivenda dispoña de máis dun cuarto de aseo; neste caso os 
restantes poderán ter acceso exclusivo dende un dormitorio.

b.- Tódalas vivendas disporán dun espazo para tendedeira, xa 
sexa común o individual, cunha superficie útil mínima de 1,50 
m2 por vivenda. Si estes locáis dan luces a fachadas ou patios 
abertos, deberán cerrarse con elementos que permítanla 
ventilación e protexan da vista dende o exterior. /

s¡¿.

64NORMATIVA URBANÍSTICA



Ap
ro

cs
Q
O
 ^

¡.i
'.j

vs
ni

fír
í ;

-o
r G

r;i
s d

i C
G

nŝ
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

c. - As cociñas dotaranse de instalación de fontanería e desaugue
que permita a conexión do vertedoiro e lavadoiro ou lavadora 
como mínimo.
Así mesmo dotaranse de instalación eléctrica que permita a 
conexión da cociña, lavadora e frigorífico como mínimo.
Admitirase que as conexións necesarias para lavadoiros ou 
lavadoras se sitúen nos lavadoiros/tendedeiras.

d. - Tódalas vivendas disporán de auga de consumo que reúna as
condicións de potabilidade esixidas na lexislación vixente. 
Desta forma disporán dun sistema adecuado para eliminación 
de augas residuais.

3.5.- Accesos ás vivendas, escaleiras e ascensores.
a.- O acceso ás vivendas deberá efectuarse a través dun espazo 

común.
Os espazos de acceso ás vivendas deberán ter como mínimo 
un ancho de 1,20 metros e permiti-lo paso a través dun 
rectángulo de dimensión 1,90 x 0,50 metros en posición 
horizontal.

b - Ñas escaleiras de acceso ás vivendas a altura máxima das 
tabicas será de 18,00 cm., a anchura mínima das "pisadas" 
será de 27,00 cm., sen conta-lo voo sobre a tabica, e a 
lonxitude mínima dos chanzos será de 1,00 metros.

O ancho mínimo entre paramentos opostos no conxunto da 
escaleira será de 2,20 metros.

O número máximo de chanzos nun solo tramo será de 16.
,0
•92

- Ñas escaleiras curvas a lonxitude mínima do chanzo será de 
^1|20 metros e estes terán como mínimo un ancho de "'pisada" 

C dé 25 cm, medida a 40 cm. da liña interior do pasamáns.
\\^

<£>s descansos das escaleiras ás que deán portas de acceso a 
endas e locáis terán como mínimo un ancho de 1,20 metros, 

os descansos intermedios, sen portas de acceso, o fondo 
será superior ó chanzo de menor lonxitude dos tramos de 

scaleiras que deán a elas.

; A distancia mínima dende a aresta do chanzo do descanso ata 
;.xas portas será de 25 cm.

e.- Ñas escaleiras interiores das vivendas permítense maiore§.¿ "• > 
tabicas, menores anchos e escaleiras compensadas. 
esta excepción, prohíbense expresamente os descansaren u 
ángulo, os descansos partidos e as escaleiras compensad^,

so..
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

f. - A altura mínima do pasamáns ás escaleiras será de 0,95 cm.
medidos na vertical da aresta exterior da pisada.

A separación máxima entre balaústres de varandas e 
antepeitos, será de 12 cm. Este tipo de protección será 
obrigatorio para salvar desniveis superiores a 0,60 cm.

g. - En edificios de vivendas colectivas as escaleiras terán
obrigatoriamente ventilación e iluminación directa co exterior 
en tódalas plantas situadas sobre a rasante, cunha superficie 
mínima de iluminación de 1,00 m2 por planta; a superficie de 
ventilación poderase reducir a 1/4 da anterior.

En edificios de vivendas colectivas de ata catro plantas 
(PB+3P), admitirase ventilación e iluminación cenital por medio 
de lucernarío que dispoña dunha superficie mínima equivalente 
a 2/3 da superficie da caixa da escaleira. Neste caso o oco 
central da escaleira quedará libre en toda a súa altura e 
deberase poder inscribir nel un circulo de 1,10 metros de 
diámetro.

h - No caso de que o recorrido de acceso a unha vivenda suporta 
subir ou baixar un desnivel igual ou superior a 10,75 metros 
polo interior do edificio, será obrigatoria a instalación de 
ascensores nun número mínimo de un por cada 20 vivendas, si 
o desnivel é de 25,00 metros ou maior, o número de 
ascensores será de dous.

O desnivel medirase desde a rasante da rúa ata o solo 
acabado da última vivenda á que se acceda.
i

-M iVí ^J\ pefínense dous tipos de patio sobre os que é preceptiva a 
s aplicación desta normativa:

, atio interior.- Patio que ten todo o seu perímetro delimitado 
r paramentos ou por lindeiros de parcela.

Patio aberto.- Recuamento de fachadas á vía pública ou ó 
atio de rueiro, no que a súa profundídade medida 
ormalmente o seu plano, sexa superior a 1,50 metros.

15.- Os patios mediranse en función do uso das estancias que 
ventilen e iluminen e das súas dimensións, que estarán
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H - A altura do patio, medida dende o solo acabado da 
primeira planta que ventile e ilumine, ata a coroación 
superior do paramento vertical que o delimite.

R - A distancia dende o paramento no que se sitúen 
ocos de ventilación e iluminación ata o paramento 
vertical oposto.

L - Lonxitude do fronte do patio aberto á vía pública ou ó 
patio de rueiro.

P - Profundidade do patio aberto medida normalmente ó 
plano da fachada.

c.- Nos patios interiores que ventilen e iluminen escaleiras, 
cuartos de aseo, despensas e rochos interiores de vivenda, o 
parámetro R será como mínimo 1/6 do parámetro H e o 
parámetro D será como mínimo de 2,00 metros.

Nos patios interiores que ventilen e iluminen outras 
dependencias das vivendas, o parámetro R será como mínimo 
1/4 del parámetro H e o parámetro D será como mínimo de 
3,00 metros.

u

l:.' 
í..!

(j.'í 'Jj
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d.- Para determina-la dimensión dos patios interiores, non se 
computarán como plantas os remates das caixas das 
escaleiras, os cuartos de máquinas dos ascensores e os 
depósitos de auga, únicas edificacións autorizadas para estes 

¡ efectos e situadas por encima da última planta da vivenda.

e.- Q$ patios abertos á fachada cumprirán as seguintes

<t IX

A lonxitude L do fronte aberto será como mínimo 1/6 
da altura H, cun mínimo de 3,00 metros.

- A profundidade P será inferior a 1,5 L cando ó patio 
deán dormitorios ou estancias; para o resto dos 
casos a profundidade P deberá ser inferior a 2 L.

patios non pederán ventilar garaxes nin locáis nos que se 
alicen actividades clasificadas entre as insalubres, molestas, 

"'nocivas ou perigosas, salvo que sexan exclusivos para a súa 
ventilación.

3.7.- Instalacións mínimas.

a.- En todo edificio de vivendas serán preceptivas as sj 
instalacións:

Sí,-

Zaz
el :

NORMATIVA URBANÍSTICA



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

7=

l

- Instalación eléctrica segundo o Regulamento 
Electro/técnica de Baixa Tensión.

- Instalación de auga fría e quente.
- Instalación de desaugues e saneamento de augas 

residuais.
- Antenas colectivas de televisión e radiodifusión.

b.- A asignación mínima de auga será de 50 litros por habitante e 
día, cun mínimo por vivenda de 200 litros por día.

3.8.- Normas construtivas.

a.- Ñas vivendas situadas en contacto co solo, garantirase o 
¡llámente destas con respecto ó terreo, mediante unha cámara 
de aire ou capa impermeable de 0,20 metros de espesura 
mínima.

Garantirase a impermeabilización de muros e solos mediante o 
emprego de materials e solucións construtivas que eviten a 
humidade en ditos elementos.

3.9.- Condicións específicas en vivendas rurais.

a.- As vivendas que teñan como anexos cortes, estas estarán 
¡liadas das vivendas, e terán obligatoriamente entradas 
independentes.

Para que as augas pluviais se vertan libremente, sen canles, 
dende os faldróns das cubertas, requirirase a existencia dun 
alflro de lonxitude mínima de 0,50 m para casas dunha planta 
efe 0,70 m para casas de dúas plantas.

R.
'|\c^N& tratamento individual das augas residuais das vivendas 

^ pustaranse os sistemas descritos na Norma Tecnolóxica da 
ificación NTE-ISD de 1974 (RCL 1974, 117 e NDL 22304, 
ta) ou a que, no seu caso, a substitúa. En ningún caso será 
misible o vertido directo das augas residuais.

f pozos para abastecemento de auga ás vivendas distará
^ ■$> fj como mínimo 20,00 metros de calquera fosa séptica,

HM ^ í ésterqueira ou fonte contaminante.
^ o- \___ _ y

4.-CON~6lCIÓNS PARTICULARES PARA O USO DE RESIDENCIA
COLECTIVA:

Cando a residencia colectiva preste un servizo social recoñecido ñas 
áreas de actuación previstas no artigo 5 da Lei 4/1993, deberá cumpri- 
los requisitos hixiénicos e de habitabilidade expostos no Decfétó 
243/1995, do 28 de xullo., polo que se regula o r$x(me de autonzadfón e 
acreditación de centros de servicios sociais. r t"' " ' /( p-
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En particular, as residencias destinadas a persoas maiores deberán 
axustarse á Orden do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o 
Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación dás 
condicións e requisitos específicos que deben cumpri-lo centros de 
atención a persoas maiores.

En calquera caso, toda residencia colectiva deberá cumprir como 
mínimo as condicións de habitabilidade reguladas no Decreto 311/1992.

Para residencias ñas que a superficie construida supere os 600 m2, 
deberase ademáis cumpri-las condicións de deseño e habitabilidade de 
carácter xeral propias das instalacións hoteleiras (Decreto 267/1999, 
polo que se establece a ordenación dos establecementos hoteleiros).

ARTIGO 4.2.2.- USO GARAXE-APARCAMENTO

1 .-DEFINICIÓN:

Denomínase garaxe-aparcamento ós locáis ou lugares destinados á 
estancia de vehículos, para a súa garda ou custodia, mantemento, 
reparación ou limpeza.

2.-CATEGORÍAS:

Establécense as seguintes categorías:

Categoría Ia:

<
O

C]r>
CU tz V2 O

5
Categoría 2a:

czy
<^átegorí$: 3a:

ftegpríé 4a:
i •-> vCategoría 5a:

Garaxe-aparcamento en planta baixa, semisotos, sotos 
e segundos sotos.

Garaxe-aparcamento en parcela interior, patios de rueiro 
e espacios libres privados.

Garaxe-aparcamento en edificio exclusivo.

Estacións de servizo.

Locáis de mantemento, entretemento e limpeza de 
automóbiles.

Os garaxes-aparcamentos das categorías 1a, 2a e 3a deberán de 
cumpri-las seguintes condicións:

Os de menos de 600 m2 terán un único acceso de 3 metros de 
ancho como mínimo. Esta dimensión poderá rebaixarse ata-2;^0 
metros cando o ancho o definan elementos estruturais 
Esta limitación non será de aplicación en vivienda unifa

Stü';
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- Nos de máis de 600 m2 o ancho mínimo de acceso será de 3, 4 
ou 5 metros, segundo día a unha rúa de máis de 15 metros, 
entre 10 e 15 metros, ou menores de 10 metros, 
respectivamente.

- Cada edificio ou parcela terá un acceso o garaxe independente 
dende a vía pública.

- As ramplas rectas non superarán unha pendente de máis do 
15% e as ramplas en curva do 12%, medidas pola liña media. A 
anchura mínima será de 3 m. co sobreancho necesario ñas 
curvas e o seu radio de curvatura, medido tamén ó eixe, será 
superior a 6 metros. Esta limitación non será de aplicación en 
vivenda unifamiliar.

b) Praza de aparcamento.

Enténdese por praza de aparcamento un espazo mínimo de 2,20 x 
4,50 m., libre de obstáculos. Si a praza de aparcamento está 
adaptada a minusválidos, terá a dimensión mínima de 3,50 x 5,00 
m.

c) Altura de Garaxe - Aparcamento.

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

d) Ventilación.

A ventilación, natural ou forzada, estará proxectada con suficiente 
amplitude para ¡mpedi-la acumulación de vapores ou gases 
nocivfs en proporción superior ó 0,1% en volume de óxido de 
carbc^io. Farase por patios ou fumeiras para a súa ventilación 

u§iva, cunhas medidas de acordo á Lexislación Sectorial en 
¡rS

. garaxes-aparcamente situados en patios de rueiro, 
péMtiranse ocos de ventilación cando podan quedar separados, 
como mínimo 15 metros das liñas de fachada que dan ó patio.

edificios exclusivos para este uso, permitiranse ocos de 
ventilación ñas fachadas á rúa, separados como mínimo catro 
metros das fincas lindeiras, non autorizándose ñas fachadas á 
patiós de rueiro.

e) Iluminación.
A iluminación artificial realizarase só mediante lámpadas eléctricas 
e as instalacións de enerxía e iluminación eléctricas responderán 
ás características esixidas polo Regulamento rdé Instalación 
Eléctricas Receptoras e Disposicións complementarias vixentes.
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Para utilizar calquera outro tipo de iluminación requirirase unha 
autorización especial do Concello.

f) Instalaclóns contra-incendios.

Cumprirán as detemn i nación s da correspondente normativa 
sectorial vixente.

g) Condicións de illamento.
O recinto de garaxe-aparcamento deberá estar ¡liado do resto da 
edificación ou fincas lindeiras por muros e forxados resistentes ó 
lume e con illamento acústico e estará desprovisto de ocos en 
comunicación con patios o locáis destinados a outros usos.

h) Comunicación.
Poderá comunicarse o garaxe-aparcamento con escaleira, 
ascensor, cuartos de caldeiras, salas de máquinas, cuartos rochos 
ou outros usos semellantes autorizados do inmoble, cando estes 
teñan acceso propio independente do garaxe e dispoñan dun 
vestíbulo de illamento, con portas blindadas e cerre automático. 
Exceptúanse os locáis situados debaixo de salas-espectáculo, que 
estarán totalmente ¡liados, prohibíndose calquera comunicación 
interior co resto do inmoble.

I) Compatibilidade de usos.
Nos garaxes-aparcamentos das categorías 1a, 2a e 3a pemnitiranse 
a estancia de vehículos e o lavado e engraxe, con exclusión de 
calquera outra actividade.

i -::
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j) t^ondicións particulares das Estacións de Servizo.
|vdemaj^ das condicións establecidas nos apartados anteriores, 
lias N<|rmas de uso industrial e ñas disposicións legáis vixentes 

~ iuá lie® fosen de aplicación, cumprirán coas seguintes condicións:

j,1- Dispoñerán de aparcamentos en número suficiente 
para non entorpece-lo tránsito, cun mínimo de 2 
prazas por surtidor.

j.2.- Os talleres de automóbil anexos non poderán ter 
unha superficie superior a 100 m2 e disporán de 
unha praza de aparcamento por cada 25 m2 de 
taller.

i^Contlícións particulares dos Talleres de automóbil.

Ademáis das condicións establecidas nos apartados anteriores, 
ñas Normas de uso industrial e ñas dÍsposic|$ns legáis 
que lies fosen de aplicación, cumprirán coas seguintes co

í:.'

c
se;

Zas. ,i
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í k.1.- Non causarán molestias ós veciños e viandantes.

f" k.2.- Disporán dentro do local de 2 prazas de
i aparcamento por cada 100 m2 de taller.

r ARTIGO 4.2.3.- USO INDUSTRIAL

1. -DEFINICIÓN:

a) A efectos deste Plan Xeral, defínese como uso industrial o 
correspondente ós establecementos dedicados ó conxunto de 
operacións necesarias para a obtención e transformación de 
primeiras materias, asi como a súa preparación para posteriores 
transformacións, incluso envasado, transporte e distribución.

b) Tamén se inclúen neste uso os almacéns, tanto anexos como 
independentes, das instalacións industriáis definidas no punto 
anterior, comprendendo como tales os espazos destinados a garda, 
conservación e distribución de produtos naturais, material primas ou 
artigos manufacturados, con subministro exclusivo a maiorístas, 
instaladores, fabricantes e distribuidores, e en xeral ós almacéns sen 
servizo de venta directa ó público.

c) Tamén se inclúen os talleres de reparación mecánica e chapistería do 
automóbil, (non así os de mantemento, entretemento e limpeza).

2. -CLASIFICACIÓN:

A) A EFECTOS DE REGULACIÓN DO USO INDUSTRIAL, 
INDUSTRIAS ATENDENDO ÓS SEGUINTES CRITERIOS:

CLASIFÍCANSE AS

ap.-Polgs molestias, efectos nocivos sobre a saúde e danos ou 
* alt^racións que podan ocasionar sobre o medio ambiente.

Sí
entorno no que estean situadas.

O
a.1, clasiffcanse en 

tjjfense seis SITUACIÓNS.
cinco CATEGORÍAS e no a.2,

1 " Categoría: actividade compatible coa vlvenda no mesmo 
. "A continente edificatorio.

'Comprende aquetas actividades, non molestas para a vivenda, como 
talleres ou laboratorios, utilizando máquinas ou utensilios movidos a 
man ou por motores de pequeña potencia, que non transmiten 
molestias ó exterior e que non producen ruidos nin emanacións 
perigos especiáis. Inclúese tamén nesta categoría os almacéne 
superficie máxima de 100 m2.

f; ■
£
set.. j. ■

NORMATIVA URBANISTICA -gas, a
EL sti



Ap
ro

ba
d;

; a
 y 
i, 

nr
 O

de
 d

a C
on

se
lle

ira
 de

Po
lít

ic
a 

'fe
rii

-d
i. 

O
da

¿ 
Pu

bl
ic
a;

; e
 T

ra
ns

po
rte

s

r

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

r

¡

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

Comprende aquelas actividades, compatibles coa vivenda, como 
talleres ou pequeñas industrias que polas súas características non 
molestan por desprendemento de gases, po, ou deán lugar a ruidos 
ou vibracións que podan ser causa de molestias para a veciñanza. 
Inciúense tamén nesta categoría os almacéns cunha superficie 
máxima de 200 m2.

3a Categoría: actividade admitida en zonas mixtas onde xa 
existen implantacións industriáis

Comprende aquelas actividades que con ou sen adopción de 
medidas correctoras, son toleradas en zonas mixtas onde xa existen 
implantacións de uso industrial.

Inciúense nesta categoría as pequeñas industrias que produzan 
algunhas molestias tolerables, pero que se poden permitir segundo a 
súa situación respecto á vivenda, sempre que polas súas 
características non produzan desprendementos de gases, po, 
cheiros, ruidos excesivos, vibracións ou acumulación de tráfico. 
Comprende tamén os almacéns coas mesmas limitacións que as 
fixadas para a industria.

inclúese tamén nesta categoría os talleres de chapistaría e pintura do 
automóbil e tamén os de reparación de vehículos de máis de 200 m2.

4a Categoría: actividade non admitida ó lado da vivenda, pero si 
lindeira con outros usos industriáis.

CT5
OCví

W5
ira

Comprende as actividades incómodas, non admitidas ó lado da 
^¡vend^ pero si ó lado doutros usos industriáis. Comprende a 
Ijidustriá lixeira e a mediana que normalmente requiren localización 
|n iranís industriáis, pero que en circunstancias especiáis e dentro 
¡Iprlstlifites de superficie, potencia, etc., poden admitirse próximas a 
¿orr^ residenciáis.

teoría: actividade non admitida en edificios contiguos a 
outros usos.

tu
X3

“O

_ emprende aquelas actividades de carácter especial polo seu 
^támaftó^ perigo, etc.

\ Para a Cualificación das actividades Molestas, Insalubres, Nocivas ou 
estarase ó disposto na lexislación sectorial vixente. Así

NORMATIVA URBANÍSTICA
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C) SlTUACIÓNS.

Polo entorno no que están situados os establécementos industriáis, 
establécense as seguintes situacións:

Situación A
a - En planta de piso de edificio de vivendas.
b.- En planta baixa con acceso a través de espazos comúns.

Situación B
a.- En planta baixa de edificio de vivenda con acceso directo e 

independente dende a vía pública.

b- Anexo a vivenda unifamiliar.
Situación C
a.- En naves ou edificios independentes en patios de rueiro ou 

parcelas interiores.

Situación D
a.- En edificios industriáis entre medianeiras de edificios 

residenciáis e con fachada á rúa.
Situación E

a.- Lindeira a edificios residenciáis pero situada en edificios 
totalmente independentes sen contacto con edificacións 
residenciáis.

Situación F
a.- En polígonos industriáis creados específicamente para a 

actividade industrial. En Solo Rústico e lonxe de núcleos de 
poboación.

o

D) |'ADRO DE COMPATIBILIDADES.

£jo catiro seguinte sinálanse as compatibilidades das industrias en 
|e|ációi| coa súa situación respecto á vivenda, da superficie máxima 
||al(¡pi$tria (M2), e da intensidade máxima sonora (Decib.).

co

cg
“O
cu

ex o< G_

5 Hw ,
I^atbgíírias

eo '.'A ¡O

SITUACIÓN RESPECTO A VIVENDA
A B c D E F

■3 XQ
03 -Ifc
03 1

100 200 M2
35 35 Decib.

> NON 200 200 200 M2.
25 40 40 Decib.

NON 200 200 500 500 M2.
35 40 40 40 Decib.

NON NON NON NON SD*
SD*

M2
Decib.

5a NON NON NON NON NON SD* M2.
SD* Decib.

*SD = Sen Definir.

se
Zus. ••• '
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Nota.-Os valores sonoros serán medidos na forma e ñas condicións 
sinaladas no Regulamento de protección contra a 
contaminación acústica (D. 150/1999, do 7 de maio).

3.-CONDICIÓNS:

a) Os locáis industriáis terán por cada posto de traballo unha superficie 
mínima de 5 m2 e un volume mínimo de 30 m3.

b) A iluminación e ventilación dos locáis industriáis poderá ser natural ou 
artificial. Si fose natural os ocos terán unha superficie non inferior a 
1/8 da superficie na planta do local. Si fose artificial esixirase a 
presentación dun proxecto de iluminación e acondicionamento do 
aire, que debe ser aprobado polo Concelío. Si as instalacións non se 
axustasen ó proxecto ou o seu funcionamento non fose o correcto, o 
Concello poderá acorda-lo peche total ou parcial do local.

c) Aseos.- Os locáis disporán de aseos independentes para os dous 
sexos, a razón dun retrete, un urinario, un lavabo e unha ducha por 
cada grupo de 20 obreiros ou fracción. A partir de 40 traballadores, 
esixirase vestiario con armarios e un número de duchas de acordo 
coa actividade.

O ó & 
-S f--

^ (

O- O 
^ D_

d) Os materiais empregados na construción dos locáis terán que ser 
incombustibles e de características acústicas que eviten a emisión ó 
exterior do edificio de ruidos con intensidades superiores ás 
establecidas ñas ordenanzas.

e) As augas residuais serán sometidas a depuración previa ó vertido, 
sempre que o Concello o considere necesario.

f) Si os residuos que produza calquera industria, polas súas 
características non puideran ser recol lidos polo Servízo de Limpeza 
domiciliario, deberán ser trasladados directamente ó vertedoiro por 
c|nta dojitular da actividade.

g) A| evacuación de gases, fumes, vapores, po, etc., realizarase ñas 
c^n<mó|s esixidas pola normativa vixente.

á Ipcaí? estarán dotados de saldas de emerxencia e accesos 
S|3ppVi| para salvamento, así como dous aparatos e instalacións 

ra\á prevención e extinción de incendios. Realizarase segundo as 
'ndicrans esixidas pola normativa vixente.

00 Ig; V
™3i) ^arcamentos.- Por cada 100 m2 construidos para uso industrial 
^ ~-#isf©rase no interior da parcela dun mínimo de 1 praza de 

_g /^parcamente.
ü> A • ’ J
■°j) ^As ordenanzas que se promulguen no sucesivo e respecto ó uso 

íhdustffal, protección do medio ambiente e emisión de ruidos, 
vibracións, fumes e cheiros, consideraranse parte integrante do 
conxunto normativo do uso industrial, e seráh de obrigado 
cumprimento.

ÍNl
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ARTIGO 4.2.4.- USO TERCIARIO
1. -DEFINICIÓN:

Comprende as actividades propias do sector terciario ou aquelas 
destinadas á prestación de servizos de distinta natureza como servizos 
comerciáis, entretemento, sociais, sanitarios, administrativos, etc.
O Plan Xeral incorpora neste apartado o conxunto de usos que forman 
parte do catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas 
(Decreto 292/2004, do 18 de novembro).

2. -CONDICIÓNS XERAIS:

1. - Os usos contemplados neste apartado compoñen un nutrido e
variado conxunto de actividades cuxa posta en práctica implica a 
consideración dunha lexislación sectorial ou especifica da materia. 
Dende o Plan Xeral alértase ao proxectista da necesidade, cando 
menos, de consulta-las normativas sobre espectáculos públicos, 
actividades molestas, contaminación acústica, medidas de 
protección e seguranza fronte a incendios, seguranza infantil, 
supresión de barreiras arquitectónicas, etc.

2. - As esixencias sobre reservas de prazas de aparcamento, que máis
adiante se detallan para cada uso, deberanse considerar en relación 
ao contexto urbano existente.

A posibilidade dun eximente virá dada tras unha análise 
xustificativa, a incluir no proxecto técnico, onde se expoña a 
imposibilidade ou inviabilidade de facer dita reserva de prazas polos 
condicionantes de tipo físico.

JEntenderase por inviabilidade cando, existindo posibilidade física de 
par cumprimento, facelo suporía pór en practica unha técnica de 
Jbbra faría inviable económicamente o proxecto.

§Er\n¡rftjún caso existirá a excepcionalidade referida nos parágrafos 
ÍaipM;i@res cando se trata dun proxecto de nova planta.

USO COMERCIAL
ÉF1NIC1ÓN:

^Comprende as actividades que se desenvolven en locáis abertos ao 
(público destinados á venda de artigos ou a prestación de servizos 
persdáis/ Non inclúe o uso de restaurantes ou cafeterías, que se 
áés@i#ólve noutro apartado.

2.-CATEGORÍAS:

Categoría 1a- Pequeño comercio. Cunha superficie non superior a 200 
m2. Pode estar vinculado a casa vivenda.

Categoría 2a.-Mediano comercio. Cunha superficie superior a 200 m2 e 
inferior a 2.500 m2, ou aquel que precisa dun edificio/ 
exclusivo. ’ '■

SG: - .
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n

Categoría 3*- Gran superficie comercial. Cunha superficie superior a 
2.500 m2 e gran afluencia de público.

Categoría 4a.- Galerías comerciáis compostas por pequeños comercios 
(.categoría 1a) que en conxunto exceden de 200 m2.

Categoría 5a- Comercios do tipo de concesionarios, expositores, que se 
desenvolven en edificios específicos o exclusivos.

3.-CONDICIÓNS:

cvs :'.y

3Íví/o <t □_

a) A zona destinada ao público no local terá unha superficie mínima de 
6 m2 e non poderá servir de único paso nin ter comunicación directa 
con ningunha vivenda.

b) Os locáis comerciáis disporán dos seguintes servizos sanitarios:
- Por cada 200 m2, ou fracción, un inodoro e un lavabo.
- A partir dos 200 m2, instalaranse con absoluta independencia para 

señoras e para cabaleiros.
c) A luz e a ventilación dos locáis comerciáis poderá ser natural ou 

artificial. No primeiro caso os ocos de luz e ventilación deberá ter 
unha superficie total non inferior a un octavo da que teña a planta do 
local. Exceptúanse os locáis exclusivamente destinados a almacéns, 
rochos ou corredores. No segundo caso, esixirase a presentación 
dos proxectos detallados das instalacións de iluminación e 
acondicionamento de aire, que deberán ser aprobados polo Concello 
quedando estas instalacións sometidas a revisión antes de abri-lo 
local e en calquera momento.

<73
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d) Os comercios que se establezan en semisotos deberán ter entrada 
directa pola vía pública e o desnivel salvarase cumprindo a lexislación 
sectorial en materia de accesibilidade. A altura da porta de entrada 
ata a liña inferior do lintel terá unha dimensión mínima de dous 
metros e a altura libre do local non será inferior a tres metros. En 
Edificios construidos con anterioridade á entrada en vigor do Plan 
jgeral, admítese unha altura libre ata 2,50 m.

e) jfs .corareios que se establezan na planta baixa deberán telo seu 
Íc(^p |irecto pola vía pública.

f
ircios na planta primeira non poderán ser ¡ndependentes dos 
a baixa e deberán telo seu acceso a través desta, mediante 
;aleira cómoda cun ancho mínimo de 1,50 metros.

s comerciáis e os seus almacéns non poderán ter ningunha 
i directa con vivendas, caixa de escaleira de vivendas nin 

__ Comúnicarase por medio de habitación ou paso intermedio e a 
/ porta salda será incombustible e inalterable ao lume.

N) Dispóráidas saldas de emerxencia, accesos especiáis para extinción 
^ irWidios, aparatos, instalacións e útiles que, en cada caso e de 

aóbfBo coa natureza e características da actividade, sinale a 
Lexislación vixente sobre protección contra incendios,

i) As estruturas da edificación serán adecuadamente resistentes ao 
lume e os materiais deberán ser de características, que riQppermitan 
chegar ao exterior ruidos ou vibracións, estes niyeis non éxcedérái^ 
de 30 decibelios. I.

9)
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j) Esixiranse as instalacións necesarias para garantir á veciñanza e 
viandantes a supresión de molestias, cheiros, fumes, vibracións, etc.

k) A partir dos 1.000 m2 construidos dedicados a esta actividade 
disporase dunha praza de aparcamento por cada 100 m2
A partir dos 2.500 m2 construidos en categoría terceira e destinado a 
alimentación, disporase dunha praza por cada 50 m2.

l) En xeral, será de aplicación nos locáis de uso público o establecido 
pola normativa vixente.

ARTIGO 4.2.4.2.- USO OFICINAS E ADMINISTRATIVO

1 .-DEFINICIÓN:

Corresponde ós establecementos dedicados a usos administrativos ou 
burocráticos, de carácter público ou privado, así como a despachos 
profesionais.

2.-CLASIFICACIÓN:

Considéranse as seguintes categorías.
Categoría 1a: Oficinas e despachos profesionais anexas a outro uso 

principal.
Categoría 2a: Oficinas e despachos independentes en plantas de 

edificios ou en edificios exclusivos. Inclúe os 
equipamentos públicos de uso administrativo previstas no 
presente Plan.

3.-CONDIC1ÓNS:

a) Os locáis destinados a oficinas terán unha superficie mínima de 6 m3.

b] ^Disporán dos seguintes servizos hixiénicos:

J- Atas100 m2, un inodoro e un lavabo.
,§- vAtaí^OO m2, os mesmos servizos e un urinario.
|-^bt|pada 100 m2 ou fracción, aumentarase un inodoro.

s^Jartir dos 200 m2, os servizos instalaranse con enteira 
| \¡ndp$ pendencia para donas e cabale i ros, proporcionalmente ao 
S bWsero respectivo.

¿f As oficinas que se establezan en semisoto non poderán ser 
4fi€tapendentes do local inmediato superior, estando unido a este por 

"aíras cun ancho mínimo de 1,00 metros, cando teñan utilización 
ico.

|lA ít#e ventilación dos locáis e oficinas poderá ser natural ou artificial. 
Si soamente ten luz e ventilación natural os ocos de luz e ventilación 
deberán ter unha superficie total non inferior a 1/8 da que teña a 
planta do local. c’ 'v 1 r

s e-L-J
NORMATIVA URBANÍSTICA zas, í



Po
lít

ic
a ¡l-’":ó:; 

iX
íb

 C
íc

lic
as

 e 
Tr

an
sp

or
te

s

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE 2 A S

e) Por cada 100 m2 dedicados a este uso en edificio non exclusivo, 
esixirase unha praza de aparcamento. En edificio exclusivo unha 
praza cada 50 m2 construidos.

ARTIGO 4.2.4.3.- USO HOTELEIRO
1 .-DEFINICIÓN:

Comprende a actividade relacionada co aloxamento temporal de 
persoas en establecementos hoteleiros abertos ao público.

2.-GRUPOS E CATEGORÍAS:

Conforme ao Decreto 267/1999, polo que se establece a ordenación dos 
establecementos hoteleiros, artigo 2, establécense os seguintes grupos 
e categorías:
a) Grupo primeiro.- Hoteis de cinco, catro, tres, dúas e unha estrelas.

b) Grupo segundo.- Pensións de tres, dúas e unha estrelas.

3.-CONDICIÓNS:

a) As condiclóns de deseño, calidade e habitabilidade que deben 
cumpri-las instalacións hoteleiras son as previstas no Decreto 
267/1999 en función da súa clasificación e especialidade.

Advirtese que a esixencia reflectída no artigo 26 do citado Decreto, 
veuse modificada pola entrada en vigor do Decreto 35/2000 polo que 
se proba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de 
Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autónoma 
de Galicia.

b) Para o grupo primeiro, definido no punto 2, establécese unha reserva 
mínima de prazas de aparcamento de:
s■k Hoteis de 1 a 3 estrelas: 1 praza cada 6 habitacíóns

Hot^ de 4 a 5 estrelas: 1 praza cada 3 habitacíóns.

4.4.- ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

-aiso'^qe espectáculos públicos é aquel que se desenvolve en 
ilación, edificio ou recinto preparado para tal fin e onde existe aforo

I-CATEGORÍAS:

^ Conforme/ ao catálogo de espectáculos públicos e actividades 
recfréatívás da Comunidade Autónoma de Galicia (Decreto 292/2004, do 
18 de novembro), establécense as seguintes categorías:

Categoría 1a.- Espectáculos cinematográficos. — -
Categoría 2a.- Espectáculos teatrais e musicais. t
Categoría 3a.- Espectáculos taurinos. ¿ /

Zas, c 1 p [•
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Categoría 4a.- Espectáculos circenses
Categoría 5a- Espectáculos feirais

3.-CONDIC1ÓNS:

a) Cumpriranse as condicións esixidas pola normativa sectorial de 
espectáculos públicos e de pública concorrencia, así como, se fose o 
caso, as normativas de industria e sanidade, ou calquera outra que 
fose de aplicación en materia de seguranza, accesibilidade, etc.

b) Para as Categorías 1a a 4a reservarase unha praza de aparcamento 
por cada 10 localidades. Para a Categoría 5a reservarase unha praza 
por cada 50 m2 construidos.

ARTIGO 4.2.4.S.- ACTIVIDADES RECREATIVAS. SOCIAIS E CULTURAIS
1 .-DEFINICIÓN:

Comprende as actividades de tipo recreativo, deportivo, lúdico, socio- 
cultural, etc., que se desenvolven en locáis ou recintos de acceso 
público.
Aquelas instalacións, que pola súa natureza, deban localizarse en solo 
rústico, exclúense desta definición e son tratadas no apartado de Uso 
Rústico.

2.-CATEGORÍAS:

Categoría 1a- Actividades culturáis e sodais.Aquelas que se
desenvolven en museos, bibliotecas, salas de
exposicións, multiusos ou centros sociais, etc.

C,

-s£

o 3

i'- í

3- o 
u_

Categoría 2a.- Actividades recreativas destinadas aos menores de 
idade. Centros de ocio infantil, áreas de xogo en centros 

s comerciáis, salóns recreativos con aparellos de uso
infantil, etc.

crjc,;jCXJ

'Ga^gqría%a.
llW'P
'r'i" i IÁ l í?
sí \\VI

If

Actividades deportivas, probas e competicións deportivas 
ou práctica de exercicio físico, que precisan de 
instalacións específicas e localizadas en edificios 
exclusivos. Estadios, pavillóns polideportivos, piscinas, .... 
etc.

TO
CU

CjftegorT^4a.- Actividades deportivas ou práctica de exercicio físico que 
f pode desenvolverse nunha parte dun edificio destinado a
3^73., outro uso, como ximnasios, piscinas de acceso público,

deportes de sala, etc./;■
■VJ V'S

^Categoría 5a.- Parques de atraccións, parques temáticos, parques 
x ■ acuáticos.

Categoría 6a.- Actividades recreativas e de azar como bingos, casinos,
salóns recreativos con aparellos de azar, locáis de 
apostas, puntos de venda de lotaría, etc. ! ;
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Categoría 7a.- Actividades de ocio e entreteniente. Salas de festas, 
discotecas, salas de baile, pites, karaokes, cibercafés ou 
establecementos de acoeso restrinxido a adultos.

Categoría 8a.-Restauración. Establecementos que prestan servizo de 
bebidas e comida, como restaurantes, bares, cafeterías, 
tablaos flamencos, locáis de restauración vinculados a 
outros usos principáis (hotel, hospital, ...), etc.

Categoría 9a.-Exhibicións de animáis. Establecementos públicos 
destinados a exposicións de animáis como zoolóxicos, 
acuarios e outros recintos similares.

3.- CONDICIÓNS:

a) Cumpriranse as condicións esixidas pola normativa sectorial de 
actividades recreativas, sociais e culturáis, así como, se fose o caso, 
as normativas de industria e sanidade, ou calquera outra que fose de 
aplicación en materia de seguranza, accesibilidade, etc.

b) Para as categorías 1a, 3a, 6a, 7a, esta última se se trata de edificio 
exclusivo, se reservará unha praza de aparcamento por cada 100 mz 
construidos.
Para as categorías 5a e 9a reservarase unha praza por cada 200 m2 
de parcela.

ARTIGO 4.2.4.6.- USO DOCENTE - EDUCATIVO

1.-DEFINICIÓN:

Comprende a actividade de tipo escolar, pedagóxica e do ensino en 
xeral a tódolos niveis, como centros escolares, garderías, academias, 
etc.

.-CATEGORÍAS:

f^- Pequeños centros que poden desenvolve-la súa 
actividade en zonas pareíais de edificios destinados a 
outros usos onde a superficie non supera os 300 m2.

Centros de ensinanza que precisan dunhas instalacións 
exclusivas ou ben que cumpran a condición da categoría 
1a pero con superficie superior ós 300 m2.

3 jCON dlcfÓNS:
h ■■■ .vi

4a) As constrúcións que desenvolvan este tipo de uso deberán axustarse 
ás dejerminacións de deseño e seguridade que estableza a 
normativa sectorial aplicable.

b) As instalacións de categoría 2a deberán dispor un ,mínimo dunha 
praza de aparcamento por cada 50 m2 construidos, f

NORMATIVA URBANÍSTICA
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ARTIGO 4.2.4.7.- USO SANITARIO. ASISTENCIA!.. BELEZA E SAÚDE

1. -DEFINICIÓN:

Comprende as actividades que prestan un servizo sanitario y asistencial 
ás persoas, así como aquetas que teñen como finalidade o coidado e 
benestar do corpo.

Cando se trate dun uso asistencial que inclúa a residencia, estarase ao 
disposto tamén na definición, categoría e condicións de uso residencial.

2. -CATEGORÍAS:

Categoría 1a.- Centros ou establecementos de pequeña entidade cuxa 
actividade pódese desenvolver nunha parte dun edificio 

^ destinado a outro uso sen xerar problemas de
compatibilidade, tais como consultas, clínicas ou 
tratamentos médicos de especialidade, pequeñas 
residencias asistenciais, salóns de beleza, solarium, spa, 

^ etc.

A superficie construida non superará os 300 m2

Categoría 2a.- Centros de grande entidade ou cuxo desenvolvemento 
precisa de instalacións ou edificio específico tais como 

^ hospitais, residencias, balnearios ou centros de estética
de grande entidade.
Cando se desenvolvan en edificio destinado a outro uso, 

r a superficie construida non excederá de 500 ma.

o

o>
■O
U3

.33
"ffjrjl
O

i

Categoría 3a - Consultorios, clínicas veterinarias, establecementos de 
beleza ou coidado ou residencias para animáis de 

| compañía.
‘c
CQ ^

Categoría |* - Cemiterios, tanatorios e crematorios.
---- ------ í:° \ N
^.-CCfaoidNS:

C“">? r::'\ í ^ \ '~y
&á) f5urttóri4fis determinacións establecidas pola normativa sectorial

1;:b) Qs céiwis pertencentes ás categorías 2a e 48 deberán dispor dunha
i plaza dé aparcamento cada 100 m2 construidos.

o.. ARTIGÓ 4.2.4.81- USO RELIXIOSO

1 .-DEFINICIÓN:

Comprende a actividade de culto, oración e meditación.

inclúense nesta definición os cemiterios parroquiais vinculados á igrexá 
Católica. j

S-.-i ... ;■

¿as, £ ' 82
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2.-CONDICIÓNS:

a) Cumplirán as determinacións esixidas na normativa sectorial 
aplicable.

b) Os edificios con capacidade para fiéis deberán ademáis cumpri-las 
condicións e normativa propia dos edificios con aforo.

c) Os cemiterios parroquiais cumprirán as condicións definidas para o 
uso sanitario, así como a normativa de policía mortuoria.

ARTIGO 4.2.5.- USO DE ESPAZO LIBRE

1.-DEFINICIÓN:

Comprende as actividades de lecer ó aire libre que se desenvolven 
sobre o terreo ou ben sobre edificios, xerando espazos verdes ou 
axardinados, prazas ou espazos urbanos co fin de mellora-lo contacto 
coa natureza e o exterior.

2 .-CATEGORÍAS:

Categoría 1a.-Comprende os espazos libres privados e asociados a 
edificios ou instalacións doutros usos como xardíns, 
hortas de carácter familiar, etc. Son os espazos que 
quedan libres cando, en aplicación dunha determinada 
ordenanza zonal, non é posible ocupa-la totalidade da 
parcela.

Categoría 2a.-Son os espazos libres de títularidade pública ou privada 
que pola súa transcendencia son considerados como 
Sistema polo presente Plan Xeral.

3.-CONDICIÓNS:

a) En categoría 1a establécese a condición básica de mantelos en 
condicións hixiénicas, de saiubridade e de ornato mínimamente 
aceptables.
Será de aplicación, polo tanto, a normativa sectorial en materia 
medioambiental e de almacenamente de residuos.

b) En categoría 2a serán de aplicación as condicións establecidas no 
Titulo II da presente Normativa para o Sistema de Espazos Libres.

ación Urbanística
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ARTIGO 4.2.6.- USO RÚSTICO

1 .-DEFINICIÓN:

Comprende os usos e actividades propias do Solo Rústico que estean 
en relación ó aproveitamento dos recursos naturais, ou onde a súa 
natureza faga obrigada a localización neste clase de Solo.

ARTIGO 4.2.6.1.- ACTIVIDADES E USOS NON CONSTRUTIVOS

1. -DEFINICIÓN:

Comprende aqueles usos e actividades que non precisan ningún tipo de
construción permanente para seren desenvoltas.

2. -CATEGORÍAS:

Categoría A.- Acclóns sobre o solo ou subsolo que impliquen 
movementos de térra, tales como dragados, defensa de 
ríos e rectificación de leitos, construción de bancais, 
desmontes, recheos e outras análogas.

Categoría B.- Actividades de lecer, tales como práctica de deportes 
organizados, acampada dun día e actividades comerciáis 
ambulantes.

Categoría C.- Actividades científicas, escolares e divulgativas.

de materiais, almacenamiento de maquinaria e 
Aprobado ry.r estáciqnapo^Qto de vehículos ó aire libre.
Pol-iíca í? Categoría E.~ Acfívidádes extractivas, incluida a explotación mineira, as

cantefiras e a extracción de áridos ou temas.
de data' 0 8 KUV. 2007

E USOS CONSTRUTIVOS

i!o Gómez Rielo

Comprende aqueles usos e actividades que necesitan dalgunha 
construción permanente para cumpri-la súa función.

2 .-CATEGORÍAS:

Categoría A.- Construcións e instalacións agrícolas, tales como as 
destinadas ó apoio das explotacións hortícolas, 
almacenes agrícolas, viveiros e invemadoiros.

Categoría B.- Construcións e instalacións destinadas ó apoio da
gandería extensiva e intensiva, granxas, curráis/"/ 
domésticos e instalacións apícolas. r; ...

NORMATIVA URBANÍSTICA
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Categoría C.- Construcións e instalacións forestáis destinadas á 
extracción da madeira ou a xestión forestal e as de apoio 
á explotación forestal, así como as de defensa forestal.

Categoría D.- Instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e 
previstas na ordenación sectorial destas, asi como, en 
todo caso, as de subministro de carburante.

Categoría E.- Construcións e rehabilitacións destinadas ó turismo rural 
e que potencien o medio onde se sitúen.

Categoría F.- As infraestruturas e obras públicas en xeral, tales como 
os centros e as redes de abastecemento de auga; os 
centros de produción, servizo, transporte e 
abastecemento de enerxía eléctrica e gas; as redes de 
saneamento, estacións de depuración e os sistemas 
vinculados á reutilización de augas residuais; os centros 
de recollida e tratamento dos residuos sólidos; os 
ferrocarrís, portos, aeroportos; as telecomunicacións; e 
en xeral, tódalas que resulten asi cualificadas en virtude 
da lexislación específica, os instrumentos de ordenación 
territorial ou do planeamento urbanístico.

Categoría G.- Construcións e instalacións para equipamentos, 
dotacións ou servizos que deban emprazarse no medio 
rural, escolas agrarias, centros de investigación e 
educación ambiental, construcións e instalacións 
deportivas e de lecer ó aire libre e campamentos 
turísticos.

Categoría H.- Construcións destinadas a usos residenciáis vinculados á 
explotación agrícola ou gandeira.

Categoría!.- Peche ou valado de fincas con elementos opacos ou de 
fábrica, cunha altura máxima de 1,5 metros e o resto das 
características determinadas polo planeamento 
municipal.

Categoría J.- Localización de caravanas e outros elementos móbiles, 
destinados a vivenda, habitación ou actividades 
económicas, emprazados por tempo superior a un dia.

Categoría K.- Construcións destinadas a actividades complementarias 
de primeira transformación, almacenamento e envasado 
de produtos do sector primario, sempre que garden 
relación directa coa natureza, extensión e destino da 

-A ¡) A ~-AfírféáílíSu explotación do recurso natural. ,
Aprobad.: ;>acde Conssileira de r-- ...
Polinca iemi'/.á G;:*s Pubiices e Transportes o '■ /

de data Q g 2007
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ARTIGO 4.2.7.- USO ENERXÉTICO E DE INFRAESTRUCTURAS

1.-DEFINICIÓN:

Comprende as infraestruturas destinadas á transformación, transporte e 
subministro de enerxía (eólica, eléctrica, gas ...), as infraestruturas de 
abastecemento, saneamento e depuración, tratamiento de residuos e 
reciclaxe, infraestruturas de transporte e comunicación (viaria, 
ferroviaria, portuaria,...), infraestruturas de telecomunicación, etc,

2.-CATEGORIAS:

Categoría 1a.- Centráis de produción e transformación de enerxía, 
hidroeléctricas, subestacións, etc.

Categoría 2a.- Infraestruturas de transporte de enerxía, subministro e 
evacuación de augas de tipo aéreo ou a vista.

Categoría 3a- Infraestruturas de transporte de enerxía, subministro e 
evacuación de augas de tipo subterráneo, ou ben sobre 
rasante pero con dispositivos para a súa ocultación, como 
depósitos, tanques, etc.

Categoría 4a.- Vertedoiros, almacenamiento e tratamiento de residuos, 
plantas de reciclaxe.

Categoría 5a.- Infraestruturas de transporte e comunicación. Estacións 
de autobuses, ferrocarril, portos.

Categoría 6a- Instalacións de telecomunicación. Telefonía móbil, 
instalacións de radio de aeroportos, etc.

3.-CONDICIÓNS:

Son as que se derivan da regulación contida na presente Normativa por 
considerarse sistemas e, en calquera caso, das que establezan os 
Plans e Proxectos Sectoriais, así como da lexislación sectorial aplicable.

Xl-'TÁ " u ■ VJCiA
Aprobado ¡ T > v.'-i-rio c¡í¡ Coni-'.-rilcira de
Política ler.ií.c:,;! Cc-aa o Trasportes

0 xeíe do serviza ^’U'jiikadón Urbanística
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