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CAPITULO 1 - NORMAS XERAIS DERIVADAS DOkEXIME

DO SOLO URBANO ^^d¡S-lez Rielo

ARTIGO 6.1.1.- DESENVOLVEMENTO.

O desenvolvemento deste Plan Xeral en Solo Urbano poderá levarse a cabo
mediante:

- Licenza, que poderá concede-lo Concello sen necesidade de aportar 
outros documentos urbanísticos por parte dos interesados e sen prexuízo 
da obrigación de efectúa-las operacións de cesión, equidistribución e 
urbanización que foran pertinentes.

- Plans Especiáis de Reforma Interior, que deberán alcanzar por si mesmos 
ou mediante Estudos de Detalle o grao de ordenación suficiente que lies é 
propio. Formularanse para aquelas áreas de reparto que non foron obxecto 
de ordenación detallada polo presente Plan Xeral e a súa remisión faise 
explícita ñas correspondentes fichas así como na planimetría.

- Estudos de Detalle, cando o Concello crea xustificado a súa redacción ó 
producirse situacións de imprecisión ou necesidade de reaxuste en 
aliñacións e rasantes; en calquera caso, cando a súa remisión se indique 
ñas fichas de áreas de reparto.

- Proxecto de Urbanización, cando o Concello crea xustificada a súa 
redacción ó producirse unha deficiencia nos servizos urbanos, ou sexa 
preciso prepara-lo solo para recibi-la edificación.

ARTIGO 6.1.2.- CONDICIÓN DO SOAR.
REQUISITOS DE URBANIZACIÓN.

En Solo Urbano, non se poderá conceder licenza de edificación ata que a 
parcela en cuestión mereza a condición de soar, sen prexuízo do 
cumprimento de outras condicións que impuxera o planeamento.

En situación de terreos con déficits de urbanización e sen edificar, poderase 
outorgar licenza sempre que se asegure a execución simultánea da 
urbanización e edificación mediante os correspondentes proxectos. 
Establecerase unha fianza de garantía, que será como mínimo do i 00% do 
valor das obras de urbanización necesarias. ,// ' * '
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ARTIGO 6.1.3.-APROVEITAMENTO E CESIÓNS. de data. 0 8 KÜV. 2C37

1.- Solo Urbano Consolidado:

a) Aproveitamento urbanístico da

- Será o aproveitamento real, resultado da aplicación directa das 
Ordenanzas.

b) Cesións e obrigas dos propietarios.

- Edifica-los soares nos prazos establecidos unha vez solicitada a 
licenza.

2.- Solo Urbano Non Consolidado:

a) Aproveitamento urbanístico da propiedade:

- Será o 90% do aproveitamento tipo da área de reparto 
correspondente.

b) Cesións e obrigas dos propietarios:

- Cesión ó Concello dos terreos destinados a rede viaria, parques e 
xardíns públicos, e demais dotacións públicas establecidas polo 
presente Plan Xeral e incluidos en Áreas de Reparto.

- Cede-lo terreo necesario para sitúa-lo 10% do aproveitamento tipo 
que corresponda ós terreos incluidos ñas Áreas de Reparto.

- Costea-la parte que lies corresponda do importe da urbanización ou 
executa-ia nos polígonos que se xestionen polo sistema de 
compensación.

- Edifica-los soares nos prazos establecidos unha vez solicitada a
licenza.

ARTIGO 6.1.4.- ACCIÓNS PERMITIDAS E PROHIBIDAS.

Perm[tense todas aquelas accións encaminadas á mellora e acabado do 
Solo Urbano, tanto na súa dimensión física, consolidación edificatoria, como 
de acabado de urbanización.

Permítese o cambio de uso sempre que incorra nunha situación de 
compatibilidade. Os cambios de uso que impliquen reforma interior 
desenvolveranse mediante os instrumentos de desenvolvemento apropiados.

Sempre que se afecte ós edificios ou zonas de interese histórico-artístico, 
catalogados por este Plan, poderán aplicarse os parámetros urbanísticos da 
ordenanza correspondente pero eos condicionantes e as cautelas que/^e 
derivan do grao de protección asignado. Neste sentidorestarase ao disposto 
no Título X desta Normativa e no Catálogo de Patrimonio. /
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Permítese a utilización temporal de terreos e soares cumprindo sempre co 
establecido na lexislación urbanística.

Cando ñas unidades mínimas de planeamento (rueiro, bloque lineal, ...) haxa 
algunha propiedade que se atope no interior délas, e non poda beneficiarse 
da execución directa do dereito a edificar, deberá procederse a unha 
normalización de fincas nos termos expostos no artigo 1.4.5. desta Normativa.

ARTIGO 6.1.5.- PESENVOLVEMENTO DO SOLO URBANO CONSOLIDADO.

O Solo Urbano consolidado desenvolverase mediante proxectos de 
edificación cando se considere completada a fase de planeamento e 
urbanización.
En caso contrario, a ordenación será completada mediante proxectos de 
urbanización ou estudos de detalle, conforme ó establecido polo presente 
Plan Xeral e a lexislación urbanística.
Por razóns de situación, xeometría ou forma, o Concello ou titular afectado 
poderá presentar para a súa tramitación un proxecto de normalización de 
fincas, co obxecto de reordena-los límites da propiedade e adecúalos ós 
requisitos da ordenación. Este tipo de reparcelación non dará lugar a 
modificación na contía da superficie das parcelas integrantes nin cesión 
algunha. Poderá tramitarse cando concorra algún dos supostos establecidos 
no artigo 1.4.5.

ARTIGO 6.1.6.- PESENVOLVEMENTO DO SOLO URBANO NON
CONSOLIDADO

O Solo Urbano Non Consolidado desenvolverase mediante os instrumentos 
de ordenación e xestión previstos na lexislación urbanística e concretados 
en cada caso polo presente Plan Xeral.

ARTIGO 6.1.7.- ÁREAS DE REPARTO DE CARGAS E BENEFICIOS EN SOLO
URBANO NON CONSOLIDADO

As bolsas de Solo Urbano Non Consolidado, ordénanse mediante Áreas de 
Reparto sinaladas nos Planos de Ordenación. Estarase ó disposto no Título I 
do presente Plan Xeral no que respecta a Xestión de Planeamento Municipal.

Como norma xeral, a ordenación detallada de cada área de reparto é a 
reflectida na planimetría, podendo completarse ou concretarse posteriormente

do Plan mediante estudios de detalle co contido 
ígbV3 da Lei 9/2002 (LOUPMRG). c v : p,/
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No entanto, serán desenvolvidas mediante plans especiáis de reforma interior 
aquelas áreas de reparto que non foron obxecto de ordenación detallada polo 
presente Plan, neste caso a remisión faise explícita nos correspondentes 
planos de ordenación e fichas de áreas de reparto.
Non poderán formularse plans especiáis de reforma interior que non estean 
previstos no Plan Xeral.
As reservas de solo para sistemas xerais e locáis serán as que, para cada 
Área, se especifican. En tódalas áreas de reparto deixaranse previstas un 
mínimo de dúas prazas de aparcamento por cada 100 m2 construidos, das 
que unha cuarta parte serán de uso e titularidade pública.
No Anexo lll a esta Normativa localízanse as fichas das Áreas de Reparto en 
Solo Urbano Non Consolidado.

CAPITULO 2 - ORDENANZAS REGULADORAS EN SOLO URBANO

ARTIGO 6.2.1.- RUEIRO CERRADO. ORDENANZA SU-1

1.- CONDICIÓNS DE TIPOLOXÍA E USO:

Deflnición.-
Comprende os bloques ou rueiros completos formadas por unha ou 
varias parcelas totalmente ocupadas pola edificación. Deflnense 
mediante unha aliñación exterior que os deslinda do espazo público, xa 
sexa viario ou espazo libre.
Usos.-
O uso global é residencial na categoría 2a. Permítense os usos 
definidos como compatibles na táboa do Anexo I.
En edificios de altura igual ou superior a tre&^íáVta^pro^b^^q uso 
residencial en planta baixa, debéndoáprodfi®tfepn;^^qu^raJ'p^t)p':uso 
entre os permitidos. Poíika 'ie;-,uonse!leira

2.- CONDICIÓNS DA PARCELA:

Parcela mínima:
Non se esixe.

Fronte mínima:

r aportes

* o 8 m. 2C07

¡.\ ■ servit0 "P ^jíscaciún Urbanística
\ I)

■ ' Rearo mulo Gómez Rielo

A fronte mínima esixible será de 6 m; non obstante poderase aceptar 
unha fronte de ata 4 metros nos casos que a parcela se atope entre 
edificacións e sexa imposible ampliar dita fronte.

I ' "■ ■■ .. r-i r
Condición de forma:
A parcela edificable terá unha forma tal que plrmita inscribir n< 
círculo de 4 metros de diámetro. se;.

Zas, a ■:" 
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3. - CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:
Poderá alcanzarse o 100% da ocupación da parcela edificable, salvo 
indicación contraria nos Planos de Ordenación por si fose necesario 
establecer recuamento, separación ou limita-lo fondo.

Recuamentos e separacións:
De existir exoepcionalmente, sinalaranse nos Planos de Ordenación.

Fondo máximo:
Caso de limitarse, sinalarase nos Planos de Ordenación.

4. - CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DA EDIFICACIÓN:

Altura máxima:
é a indicada nos Planos de Ordenación mediante o número de plantas. 
É obrigatorio alcanza-la altura máxima en edificacións de nova 
construción e cando se proceda a obras para aumenta-lo número de 
plantas.

Edificabilidade:
Virá dada como resultado de aplica-la totalidade da parcela neta ou 
edificable o número de plantas permitidas, coas particularidades que 
sobre ocupación, condicións de cuberta, patios, voos e demais 
iimitacións e condicións se establecen nesta ordenanza.

Sotos e semisotos:
Permítese a construción de planta soto e semisoto, coas Iimitacións 
establecidas no Titulo III sobre medición de alturas.

Construcións permitidas por encima da altura máxima.
Forma da cuberta:
Por encima da altura máxima solo se permite a construción da cuberta 
e os seus elementos asociados, tal e como se describe no Artigo 3.2.4. 
para Cubertas en Solo Urbano.

Voos:
Permítense, cumprindo as condicións descritas no artigo 3.2.5.

Chafráns:
chafráns cando así o indiquen os P 
lo a construción

de data Q 8 ¡VüV. 2Ü37
se.-. ;
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Patios:
Non se establece a obligación de realizar patios; si ben, poderla ser 
necesaria a construción de patio de parcela pola esixencia de cumpri-lo 
Decreto 311/1992, do 12 de novembro, da Xunta de Galicia, que regula 
as condicións de habitabilidade das vivendas.

Soportáis e entrantes:
De seren obrigatorios, sinalaranse nos correspondentes Planos de 
Ordenación.

ARTIGO 6.2.2.- RUEIRO CON PATIO. ORDENANZA SU-2

1.- CONDICIÓNS DE TIPOLOXlA E USO:

Defin ición.-
Comprende os rueiros formados por unha ou varias parcelas onde a 
edificación se limita a unha aliñación e un fondo máximo, xerando no 
interior un patio de rueiro libre de edificación e de uso privado.

Usos.
O uso global es residencial na categoría 2a. Pe imítense os usos 
definidos como compatibles na táboa do Anexo I.

En edificios de altura igual ou superior a tres plantas, prohíbese o uso 
residencial en planta baixa, debéndose destinar a calquera outro uso 
entre os permitidos.

2.- CONDICIÓNS DA PARCELA:

Parcela mínima:
Establécese unha parcela mínima de 200 m2. Non obstante, 
admitíanse parcelas menores cando estas se encontren situadas entre 
dous edificios e resulte imposible alcanza-la esixencia ou parcelas 
escrituradas con anterioridade a entrada en vigor do Plan Xeral.

Fronte mínima:
A fronte mínima esixible será de 6 m; non obstante poderase aceptar 
unha fronte de ata 4 metros nos casos nos que a parcela se encontré 
entre edificacións e sexa imposible ampliar dita fronte.

Condición de forma:
' fl nÉñ-Afei* toHifirobiici tf*rá unha forma tal que permita inscribir nela un

Aprobé
Política Te¡,i:-;;,,!, c. ■portes
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

3. - COND1CIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:
Ñas plantas sobre rasante, a ocupación virá limitada polo fondo 
máximo.
Na planta soto, poderase ocupa-la totalidade da parcela edificable, 
incluíndo o espazo baixo rasante do patio rueiro.

Recuamentos e separacións:
De existir excepcionalmente, sinalarase nos Planos de Ordenación.

Fondo máximo:
Na planta baixa limítase o fondo a 20 metros.

En plantas de piso o fondo máximo grafíase nos correspondentes 
Planos de Ordenación.

4. - CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DA EDIFICACIÓN:

Altura máxima:
é a indicada nos Planos de Ordenación mediante o número de plantas. 
É obrigatorio alcanza-la altura máxima en edificacións de nova 
construción e cando se proceda a obras para aumenta-lo número de 
plantas.

Edificabilidade:
Virá dada como resultado de aplicar, á totalidade da parcela neta ou 
edificable o número de plantas permitidas, coas particularidades que 
sobre ocupación, condicións de cuberta, patios, voos e demais 
limitacións e condicións se establecen nesta ordenanza.

Sotos e semisotos:
Permítese a construción de planta soto e semisoto, coas limitacións 
establecidas no Titulo III sobre medición de alturas.

Construcións permitidas por encima da altura máxima.
Forma da cuberta:
Por encima da altura máxima solo se permite a construción da cuberta 
e os seus elementos asociados, tal e como se describe no Artigo 3.2.4. 
para Cuberías en Solo Urbano.

Voos:
X?.X VIA XffeffhftériSet^cumprindo as condicións descritas no Artigo 3.2.5.

^'.rOdidaConssüeirade
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Chafráns:
Deberán realizarse chafráns cando asi o indiquen os Planos de 
Ordenación, seguindo a construción xeométrica definida no Artigo 
3.2.8.

Patios:
Non se establece a obrigación de realizar patios; si ben, podería ser 
necesaria a construción de patio de parcela pola esixencia de cumpri-lo 
Decreto 311/1992, do 12 de novembro, da Xunta de Galicia, que regula 
as condicións de habitabilldade das vivendas.

Soportáis e entrantes:
De seren obrigatorios, sinalaranse nos correspondentes Planos de 
Ordenación.

ARTIGO 6.2.3.- EDIFICACIÓN AGRUPADA. ORDENANZA SU-3

1- CONDICIÓNS DE TIPOLOXÍA E USO:

Definición. -
Comprende a edificación agrupada entre medianeiras, formando 
rueiros ou conxuntos lineáis con fronte a viario, onde a característica 
singular é a existencia de espazos libres privados e edificacións de 
carácter complementario ó uso residencial.

A súa concreción física é diversa, dependendo de elementos da trama 
urbana, a herdanza do pasado, etc., polo que é preciso distinguir dúas 
variantes tipolóxicas:
- Tipoloxía a) Bloque lineal entre medianeira. Ordenanza SU-3a:

Composto de edificacións de vivendas unifamiliares ou 
plurifám i liares con división horizontal da propledade, acaroadas 
entre medianeiras e cunha fachada principal aliñada fronte a viario 
público.

- -Tipoloxía b) Rueiro tradicional. Ordenanza SU-3b:
Formado por vivendas unifamiliares de orixe tradicional ou antiga, 
agrupadas entre lindeiras e cuxas características morfolóxicas, 
históricas e culturáis fai precisa a súa conservación como parte 
integrante da trama urbana.

Política íei,;tI
efe data

Usos.-
; O uso 'glpltéj. é

í ■\~

::rjy

residencial. Permítense os usos definidos como 
)a do Anexo I.exportes

EfnsdTfieiÓs encadrados en tipoloxía 3a, e sempre e cando a ; ura 
0 8 ou stJPerior a catr0 P|ar>tas, prohíbese o uso resigna en,

plárTfa baita, debéndose destinar a calquena outro uso enft os
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R M A T I V A
‘oT’aulo Gómez Rielo

URBANISTICA
S^T-



'i'cíp Cc^i
ls

ira
 d

e

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

2.- CONDICIÓNS DA PARCELA:

Parcela mínima:
Tipoloxía a) Establécese unha parcela mínima de 200 m2 Non 

obstante, admitiranse parcelas menores cando estas se 
encentren situadas entre dous edificios e resulte 
imposible alcanza-la esixencia ou parcelas escrituradas 
con anterioridade a entrada en vigor do Plan Xeral.

Tipoloxía b) Non se esixe.
Permítese a segregación de parcela para crear unha 
nova vacante, en cuxo caso eslxese unha superficie 
mínima de 400 m2

Fronte mínima:
Tipoloxía a) 6 metros. Poderase admitir unha fronte de ata 4 metros 

nos casos nos que a parcela se encontré entre 
edificacións e sexa imposible cumprir dita fronte.

Tipoloxía b) Non se esixe.

Condición de forma:
A parcela edificable terá unha forma tal que permita inscribir nela un
círculo de:
Tipoloxía a) 4 metros de diámetro
Tipoloxía b) Non se esixe.

CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

c-
I1'-

;>i o

es

Tipqloxía a)*\\ I
Ocupación máxima:

Virá determinada polas limitacións de fondo máximo e 
Recuamentos, si os houbese.

i^oloxía b) A ocupación será a existente. En parcelas vacantes que 
se pretendan edificar estará limitada polo fondo máximo 
e recuamentos, se os houbese, pero en ningún caso 
podería adianta-lo 50% da superficie da parcela.

Recuamentos e separacións:
loxía a) Non se esixe o establecemento de Recuamentos nin 

separacións a lindeiros, salvo indicación contraria en 
planos, motivada por constituí-ío extremo dun bloque 
lineal, lindar co Solo Rústico, espazos libres ou con 
parcelas que teñan unha cualificación de edificación 
exenta. Neste caso a parede lateral recuada deberá 
recibir un tratamento de fachada.

D"
C
fu.

sei.

Jipoloxía b)

Plan

> en

Establécese un recu amento obrigatorio respecto á 
aliñación de 3 metros en parcelas vacantes ou de novas 
construcións.
Establécese un recuamento obrigatorio de 3 metros 
respecto ós lindes laterais, nos casos de vivendas de 
nova construción, excepto cando na parcela lindante 
exista un edificio que presente parede medianeira, en 
cuxo caso será obrigado acaroarse ao obxecto de 
ocúltala.

NORMATIVA URBANÍSTICA 100



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

En calquera caso, establecerase este recuamento ñas 
parcelas que linden co Solo Rústico, espazo público e 
outras parcelas con ordenanza de tipoloxía de 
edificación exenta.

Os Planos de Ordenación poderán establecer maiores 
recuamentos que os definidos nos parágrafos anteriores 
si as circunstancias asi o esixisen.

Fondo máximo:

Tipoloxía a) Limitase a 12 metros en tódalas plantas, salvo indicación 
contraria en Planos de Ordenación.

Tipoloxía b) O fondo das edificacións será o existente. En parcelas 
vacantes que se pretendan edificar, limitase a 12 metros 
en tódalas plantas.

4.- CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DA EDIFICACIÓN:

Altura máxima:
Tipoloxía a) É a indicada nos Planos de Ordenación mediante o 

número de plantas.
Tipoloxía b) Baixo máis unha planta (B+1), 7 metros.
A altura máxima deberase cumprir, en ámbalas dúas tipoloxías, en 
calquera punto da edificación respecto á rasante natural do terreo.

Edlficabilidade:

TJ
co

«, ■
l ■

P :Li2
C'L. oO.

i-Ovl

C£j'
"O
"O

Para tódalas variantes, virá dada como resultado de aplicar, á 
totalidade de parcela neta ou edificable o número de plantas 
p^fmitidas, coas particularidades que sobre ocupación, condicións de 
cierta e demais limitacións e condicións establécense nesta 

\ ordenanza.

!’^$&tos e semisotos:

rmítese a construción de planta soto e semisoto, coas limitacións 
ablecidas no Titulo III sobre medición de alturas.

Construcións permitidas por encima da altura máxima, 
orma da cuberta:

r encima da altura máxima solo se permite a construción da cuberta 
s seus elementos asociados, tal e como se describe no artigo 3.2.4.

Na variante tipolóxica SU-3a aplicaranse os criterios de deseño de 
cuberta en Solo Urbano.
Na variante 3b aplicaranse os criterios de cubertas integradas no medio

i r
Voos:
Permftense únicamente para a ordenanza SU-3a.

NORMATIVA URBANISTICA



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Chafráns:
Deberán realizarse chafráns cando asi o indiquen os Planos de 
Ordenación, seguindo a construción xeométrica definida no artigo 
3.2.8.
Patios:
Non se consideran obrigatorios; si ben, de facerse terán as dimensións 
requiridas no Decreto 311/1992, do 12 de novembro, da Xunta de 
Galicia, que regula as condicións de habitabilidade das vivendas.

Soportáis e entrantes:
De seren obrigatorios, sinalaranse nos correspondentes Planos de 
Ordenación.

Anexo:
Permítese un único anexo ou edificación complementaria de tipo ¡liado 
cunha superficie máxima de 15 m2 e coas características fixadas no 
artigo 3.2.14 para anexos de tipo urbano.

ARTIGO 6.2.4.- VIVEN DA UNIFAMILIAR. ORDENANZA SU-4

1.- CONDICIÓNS DE TIPOLOXÍA E USO:

Definíción.-
Comprende la edificación destinada a vivenda unifamiliar illada con 
separación a tódolos lindes de parcela.

En función do nivel de densidade proposto establécense dúas 
tipoloxías:

- Tipoloxía a) Vivenda unifamiliar ¡liada ou emparellada:
Permítese a edificación emparellada compartindo unha medianeira 
común sempre e cando se realice mediante proxecto conxunto e se 
inscriba no Rexistro da Propiedade o acordo de colindancia.
Será obrigatorio establece-la edificación acaroada cando no soar 
colindante exista unha edificación cuxo muro medianeiro sexa 
susceptible de ocultar.

- Tipoloxía b) Vivenda unifamiliar ¡Hada.

Usos.-
O uso global é residencial en categoría 1a. Penmítense os usos 
definidos como compatibles na táboa do Anexo j.
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2.- CONDICIÓNS DA PARCELA:

Parcela mínima:
Tipoloxía a) 400 m2
Permítese parcela inferior, que non sexa menor a 200 m2, nos casos 
nos que se opte por edificar en tipoloxía emparellada ou parcelas 
escrituradas con anteriorldade a entrada en vigor do Plan Xeral.
Tipoloxía b) 800 m2.

Fronte mínima:
Tipoloxía a) 4 metros.

Tipoloxía b) 8 metros.

Para ámbalas dúas tlpoloxías poderase admitir unha fronte menor de 
ata 3 metros nos casos nos que a parcela a edificar se encontré 
situada entre dúas parcelas xa edificadas previamente á entrada en 
vigor do presente Plan Xeral.

Condición de forma:
A parcela edificable terá unha forma tal que permita Inscribir nela un 
cfrculo de:

Tipoloxía a) 12 metros de diámetro 
Tipoloxía b) 18 metros de diámetro

Non se eslxe esta condición para as parcelas que se encontren na 
situación descrita no apartado anterior.

3 - CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:
Tipoloxía a) 25% da parcela edificable.

Tipoloxía b) 10% da parcela edificable.

Recuamentos e separacións:
Tipoloxía a) Establécese unha separación a lindes con outras 

parcelas de 3 metros. Establécese un recuamento 
respecto da aliñación de 5 metros.

Tipoloxía b) Establécese un recuamento mínimo a tódolos lindes de 
parcela de 5 metros.

Para ámbalas dúas tipoloxías poderán admitirse Recuamentos 
?, .. ,mgnpr^5 A obrigarse Recuamentos maiores, onde quedarán

Xl! - A cláráfnénte d^finidos nos correspondentes Planos de Ordenación.
Aprobado dAruAfpf”d; Qwq A Corsselíei 
Política Te-miAui. Cv:'--¡s c Importes

de data (J 8 iüUV, 2007

' 0 xefe do ssrwn ¡'Lrjificación Urbanística

MATIVA URBANISTICA

’eclrb Paliio Gómez Rielo
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r 4.- CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DA EDIFICACIÓN:
I

Altura máxima:
r Tipoloxía a) 7 metros.

Tipoloxía b) 7 metros.

Edlficabilidade:
i

Tipoloxía a) 0,25 m2/m2 sobre superficie de parcela edificable.
f" Tipoloxía b) 0,10 m2/m2 sobre superficie de parcela edificable.
&

Sotos e sem¡sotos:

; Permítese en ámbalas dúas Tipoloxías a construción de planta soto e
semisoto, coas limitacións establecidas no Titulo III sobre medición de 

r alturas.

Construcións permitidas por encima da altura máxima.
— Forma da cuberta:

Por encima da altura máxima só se permite a construción da cuberta e 
os seus elementos asociados, tal e como se describe no artigo 3.2.4. 
para Cubertas Integradas no Medio Rural.

Patios:
Non se consideran obrigatorios; si ben, de facerse terán as dimensións 
requiridas no Decreto 311/1992, do 12 de novembro, da Xunta de 
Galicia, que regula as condicións de habitabilidade das vivendas.

Anexo:
_ Permítense anexos ou edificacións complementarias de tipo ¡liado,

cunha superficie máxima de 15 ma en tipoloxía a) e 30 m2 en tipoloxía
b) e coas características fixadas no artigo 3.2.14.

ARTIGQ, 6.2.5.- FINCA SINGULAR PROTEXIDA. ORDENANZA SU-5

i.- CONDICIÓNS DE TIPOLOXÍA E USO:

O o

ó _íí
o

(X.
O.)

iv:
£

X
'O r r? ro -O O
O. o 

<C Q_

O
c:>

Saz
oo

cí■o

íefjnición.-
j\ 'O

ycmiprende os conxuntos formados polas fincas e as súas edificacións 
V^Madas en Solo Urbano, nos que as características históricas, 

\Wr|bientais ou culturáis as fagan merecedoras dunha ordenación 
especial de protección, conservación e mellora.

Identif[canse nos correspondentes Planos de Ordenación.
os.-

blécese como uso principal o residencial, inda que sg^estará ó
osto na 

ormativa.
táboa de compatibilidade entre

' 0 p 
:;ú7NORMATIVA URBANÍSTICA
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2. - CONDICIÓNS DA PARCELA:

As condicións físicas e xeométricas da parcela serán as existentes. 
Non se autoriza a segregación ou parcelación da mesma.
Conservaranse os muros e cerramentos tradicionais.

3. - CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

As condicións da edificación orixinal serán as que se deriven da ficha 
do Catálogo de Patrimonio, ós efectos dunha posible intervención 
arquitectónica, en virtude do grao de protección proposto.
Toda intervención require autorización da Consellería de Cultura.

4. - CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DA EDIFICACIÓN:

As condicións de volume e forma da edificación serán as existentes, 
procurando que calquera actuación que se pretenda realizar na 
edificación tenda a súa posta en valor, a súa recuperación e me llora.

Por medio da correspondente xustificación arquitectónica, que deberá 
incluirse na Memoria do Proxecto Técnico e, sempre e cando, o 
autorice a Consellería de Cultura, poderán planearse novos elementos 
construidos de uso complementario ao uso principal (usos turísticos, 
dotacionais, etc.) considerados de interese e que contribúan á 
revitalización do elemento protexido.
Neste caso establécese a limitación de non superar un coeficiente de 
edificabilidade de 0,20 m2/m2 computando o aproveitamento xa 
existente máis o de nova planta e sen supera-la altura máxima de 7,00 
metros.
Única e exclusivamente admltense novos aproveitamentos de uso 
residencial cando expresamente queden delimitadas no Plan Xeral as 
correspondentes áreas de reparto de cargas e beneficios que inclúan 
os terreos obxecto de esta cualificación de "Finca singular protexida”, 
en cuxo caso, as condicións de aproveitamento serán as expresadas 
na correspondente ficha de área de reparto.

ARTIGO 6.2.6.- BLOQUE ILLADO DE ACTIVIDADES TERCIARIAS.
ORDENANZA SU-6

1- CONDICIÓNS DE TIPOLOXÍA E USO:

Definición.-
XUSSS'iápSeEcfSá'eiáñiAción de carácter illado con separación a tódolos

Aprobado dsfiíilfider'detpSRtesdaConseiíeíra de

0 xeie do seivízo ele Pisyjficación Urbanística

GaT" i V A URBANISTICA^ ~........
¿e&foPaulo Gómez Rielo
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Usos.

2.-

O uso global é o terciario. Na planimetría, segundo os casos, 
establécese un uso pormenorizado como consecuencia da necesidade 
de cumprir un estándar determinado para un ámbito de ordenación 
detallada. Terá carácter de uso obrigatorio.

Í.-TA p.íT
QQNDICIÓNS ESPECIAIS PA PARCEU^^.Con5ell9ira de 
Parcela mínima: Política Territorial Obras PbDlitas o Transportes

1.000 m2

Fronte mínima:
Afronte mínima esixible será de 12 metn

Condición de forma:

de data 0 8 WL 2037

O xefe do serijo ás PíaiiLEicatión Urbanística

;ecfr<fPauio Gómez Rielo

A parcela edificable terá unha forma tal que permita inscribir nela un 
círculo de 20 metros de diámetro.

3.- CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:

Limítase a ocupación pola edificación ó 50% da superficie da parcela 
edificable.

O terreo non ocupado pola edificación destinarase a zona axardinada e 
de aparcamento.

Recuamentos e separacións:

Establécese unha separación mínima de 3 metros entre a edificación e 
o peche ou aliñación. Non obstante, cumpriranse os recuamentos que, 
en cada caso, se sinalaran e acoutaran nos Planos de Ordenación.

4.- CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DA EDIFICACIÓN:

Altura máxima:
É a indicada nos Pianos de Ordenación mediante o número de plantas. 
En ningún caso será superior a 2 plantas ou 8 metros de altura...

Forma da edificación:
Será de deseño libre.

Edificabilidade:
0,50 m2/m2 sobre superficie de parcela edificable. I /

Sotos e semisotos: [
Permítese a construción de planta soto e semisoto, coas limitacións 
establecidas no Titulo III sobre medición de alturas e cumprindo a 
limitación de ocupación expresada na presente Ordenanza.
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Construcións permitidas por encima da altura máxima.
Forma da cuberta:
Por encima da altura máxima solo se permite a construción da cuberta 
e os seus elementos asociados, tal e como se describe no artigo 3.2.4. 
para Cuberías en Solo Urbano. Autorízase o aproveitamento do 
espazo baixo cuberta, computando edificabilidade a partir dunha altura 
libre de 1,50 m.

ARTIGO 6.2.7.- ACTIVIDADES INDUSTRIAIS. ORDENANZA SU-7

1.- CONDICIÓNS DE TIPOLOXIA E USO:

Definición.-
Comprende os ámbitos destinados ás actividades industriáis, en 
tipoloxía de edificación acaroada lateralmente.

Usos.-
O uso global é o industrial. Non se admite a industria ñas categorías 4a 
e 5a, segundo o significado exposto no artigo 4.2.3. desta Normativa.

2.- CONDICIÓNS ESPECIAIS DA PARCELA: XUMIA DG GALICIA
Aprobado deíii'itivameníe Ordc ds Conseileira de
Política feiYitoiiji, Coras Pábücss o TransoortesParcela mínima:

500 m2.

Fronte mínima:
8 metros.

Condición de forma:
A parcela edificable terá unha forma tal que permita inscribir nela un 
círculo de 8 metros de diámetro.

3.- CONDICIÓNS DE OCUPACIÓN DA PARCELA:

Ocupación máxima:
Establécese unha ocupación máxima do 70% da parcela edificable, a 
non ser que nos Planos de Ordenación se fixe unha ocupación 
determinada a través da limitación de fondos e recuamentos.

Recuamentos e separacións:
Non se esixen, agás que sexan grafiados na planimetría. 1

Zas, a , 
ti. A'.:
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4. - CONDICIÓNS DE VOLUME E FORMA DA EDIFICACIÓN:

Altura máxima:
9 metros.

Edificabilidade:
Virá dada como resultado de aplica-los límites máximos de ocupación e 
altura.
Para os sectores de Solo Urbanizable de uso industrial ordenados 
directamente polo Plan, a edificabilidade establécese en termos 
absolutos ñas correspondentes fichas de área de reparto.

Sotos e semisotos:
Permítese a construción de planta soto e semisoto, coas limitacións 
establecidas no Título III sobre medición de alturas e cumprindo a 
limitación de ocupación expresada na presente Ordenanza.

Construcións permitidas por encima da altura máxima.
Forma da cuberta:
Por encima da altura máxima só se permite a construción da cuberta e 
os seus elementos asociados, tal e como se describe no artigo 3.2.4. 
para Cuberías en ámbitos de uso industrial.

5. - CONDICIÓNS HIXIÉNICAS. DE SEGURIDADE E ESTÉTICAS:

Aplicaranse as normativas específicas en virtude da actividade de que 
se trate, ademáis das expostas con carácter xeral no Titulo IV da 
Normativa.

Cumpríranse os valores de recepción de ruido para Zona C expostos 
no Decreto 320/2002, do 7 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre protección 
contra a contaminación acústica.

As industrias están obrigadas a resolver por si mesmas os procesos de 
predepuración e/ou refrixeración das augas residuais previamente ó 
seu vertido á rede pública de saneamento.

As parcelas con edificación ¡liada estarán convenientemente cerradas e 
o seu cerramento cumprirá as condicións expresadas no artigo 3.2.15.

Tódolos elementos que forman parte das edificacións industriáis 
estarán construidos e rematados dignamente e en condicións normáis 
de mantemento.

Aprobado

Stíi. .

niíicacíón Urbanística
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