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TÍTULO I.- Introdución 

Capítulo 1. Alcance e contido das NNUU 

Art. 1. Obxecto e fundamento 

Redáctanse as presentes Normas ao obxecto de diferenciar o tratamento aplicable ás distintas clases e 
categorías de solo, tal e como establecen os artigos 2, 3 e 53 da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, Lei de 
Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 2/2010, de 25 de marzo 
de 2010, a continuación LOUGA, para o desenvolvemento das determinacións contidas no PXOM de 
Ordenación Municipal, en diante, PXOM. 

As presentes Normas Urbanísticas forman, polo tanto, parte do PXOM de Ordenación Municipal, que é o 
instrumento de ordenación integral do municipio, que clasifica solo, establecendo os réximes xurídicos 
correspondentes a cada clase e categoría do mesmo, delimitando, a través de si mesmo ou dos instrumentos 
que desenvolvan o PXOM, as facultades urbanísticas propias do dereito de propiedade do solo e 
especificando os deberes que condicionan a efectividade e exercicio das devanditas facultades. 

Art. 2. Réxime xurídico 

As presentes Normas Urbanísticas encádranse xuridicamente na lexislación urbanística da Comunidade 
Autónoma de Galicia, constituída pola Lei de Ordenación Urbanística e protección do medio rural de Galicia, 
Lei 9/2002 de 30 de decembro, modificada pola Lei 2/2010, de 25 de marzo de 2010, de medidas urxentes de 
modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia, a Lei 15/2004, de 29 de decembro e a Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de 
ordenación do territorio e do litoral. Ademais será de aplicación a regulación específica e sectorial que en 
materia de solo e edificacións sexa complementaria á lexislación urbanística estatal e autonómica. 

Art. 3. Ámbito de aplicación 

O ámbito de aplicación do PXOM de Ordenación Municipal, corresponde á totalidade do termo municipal de 
Nigrán na provincia de Pontevedra e,  o ámbito de aplicación no tempo, iniciarase a partir da data da 
publicación no Diario Oficial de Galicia e no Boletín  Oficial da Provincia de Pontevedra, no xeito que 
establece o Artigo 92 da LOUGA e o Artigo 70.2 da LBRL. O período de vixencia do Plan de Ordenación 
Municipal será indefinido, de acordo co sinalado no Artigo 92 da LOUGA. 

Art. 4. Contido e regulación 

O seu contido contempla as esixencias da lexislación vixente aplicable facendo a distinción de  
determinacións que esixen os Artigos 53, 54, 55, 56 e 57 da LOUGA, entre as determinacións de ordenación 
estrutural e de ordenación detallada, aos efectos, entre outros, de aplicar os criterios que establece a devandita 
Lei sobre as modificacións do planeamento (Art. 93, 94 e 95 da LOUGA).  

A regulación realízase de forma secuencial co seguinte desenvolvemento: 

- Título 2º.- Réxime xurídico do solo, que desenvolve o referente aos dereitos e obrigas de cada clase de 
solo e a forma de executar o Plan. 

- Título 3º.- Desenvolvemento do PXOM. 

- Título 4º.- Intervención municipal na edificación e os usos do solo. 

- Título 5º.- Normas xerais dos usos. 

- Título 6º.- Normas xerais de edificación 

- Título 7º.- Normas xerais de urbanización 

- Título 8º.- Normas xerais de protección 

- Título 9º.- Normas particulares do solo urbano 
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- Título 10º.- Normas particulares do solo de núcleo rural 

- Título 11º.- Normas particulares do solo urbanizable 

- Título 12º.- Normas particulares do solo rústico 

Forman parte das presentes Normas Urbanísticas as Fichas de Ordenación e Xestión que se establecen para 
cada ámbito delimitado no presente Plan e que constitúen o Anexo I ás Normas. 

Constitúe tamén parte das presentes Normas a regulación específica do Catálogo  que se incorpora como 
Documento V. Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico e Cultural, e que relaciona os bens catalogados, 
que deben ser obxecto de protección específica e as proteccións arqueolóxicas do municipio.  

Quedan así mesmo incorporadas ás presentes Normas cantas determinacións vinculantes e correccións legais 
se deduzan dos informes das Consellerías e Organismos competentes. 

Art. 5. Vixencia das determinacións 

O período de vixencia do Plan de Ordenación Municipal  e das súas determinacións será indefinido, de 
acordo co sinalado no Artigo 92 da LOUGA. 

Art. 6. Normas de interpretación 

As competencias de aplicación destas Normas Urbanísticas, correspóndelle unicamente ao Concello, sen 
prexuízo das que le poidan corresponder á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e aos demais organismos con competencias 
sectoriais, todo isto, dentro do marco do seu ámbito competencial e conforme ás disposicións legais para a 
súa aplicación. 

Neste sentido a interpretación da normativa será exercida polo Concello, atendendo ao contido do presente 
corpo normativo e con suxeición aos obxectivos e finalidades expresados na Memoria do Plan.  

Regras de interpretación e aplicación das Normas:  

O Artigo 6 da LOUGA establece as determinacións para resolver as dúbidas de interpretación do 
planeamento urbanístico. 

Cada un dos documentos do PXOM de Ordenación Municipal predomina sobre os demais no que respecta 
aos seus contidos específicos. 

En caso de discrepancia entre os documentos gráficos e escritos, outorgarase primacía ao texto sobre o 
debuxo, e no caso de discrepancia entre os documentos gráficos, terá primacía o de maior sobre o de menor 
escala, salvo que do texto se desprendese claramente unha interpretación contraria. 

Neste senso, e en caso de dúbida, a aliñación oficial aprobada polo Concello, resolverá os posibles conflitos 
de cambio de escala da cartografía oficial do Plan. Como criterio xeral, en caso de dúbida, enténdese que as 
aliñacións pasarán polas liñas de fachada de planta baixa dos edificios existentes, e polo tanto grafados na 
cartografía, salvo que dunha maneira evidente se deduza que a aliñación mantén un trazado continuo 
atravesando unha edificación. 

Na interpretación dos textos das Normas Urbanísticas prevalecerán as condicións máis restritivas de 
aproveitamentos e usos, as máis favorables a equipamentos urbanos, mellora dos espazos libres, mellor 
conservación do patrimonio protexido, menor deterioro do ambiente natural da paisaxe e da imaxe urbana e 
maior interese xeral para a colectividade. 

En todo caso prevalecerán as determinacións das Normas Particulares sobre as Xerais. Nas ordenanzas 
particulares, o texto prevalecerá sobre o cadro resumo. 

Así mesmo, prevalecerá sobre estas Normas cantas regulacións efectúe a Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas, en desenvolvemento da LOUGA, e tomaranse como referencia as interpretacións 
publicadas pola Xunta como Circulares interpretativas, Instrucións Técnicas, etc. 

Aínda cando non se especifiquen as disposicións legais de carácter sectorial, ou cando as referenciadas terían 
sido obxecto de modificación posterior, non estará xustificado o seu incumprimento. 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 14 

Así mesmo cando existan problemas de interpretación ante as condicións especificadas polas disposicións 
sectoriais vixentes e o PXOM de Ordenación Municipal, prevalecerá este último, salvo que da súa aplicación 
se derive unha situación de ilegalidade no cumprimento da lexislación aplicable. 

En todos aqueles casos nos que a aplicación do PXOM de Ordenación Municipal dera lugar a problemas de 
indeterminación ou interpretación, corresponderá  ao Concello aprobar a través das Ordenanzas Municipais a 
regulación pertinente. 

Se producisen contradicións entre medicións sobre plano e a realidade, prevalecerá esta última, e se desen 
entre superficies fixas e coeficientes e porcentaxes, aplicaranse as primeiras. 

Art. 7. Corrección material 

Cando non exista correspondencia entre a base cartográfica, base da ordenación proposta, coas edificacións 
ou viarios existentes, e a discrepancia non poida ser aclarada co acto de sinalización de aliñación ou a través 
do previsto no artigo anterior, considerarase que o PXOM incorre nun error material. O mesmo acontecerá 
cando se localicen contradicións no texto ou nos planos que non poidan ser resoltas de acordo co previsto no 
artigo anterior. 

Nos casos indicados, o Concello poderá propoñer ao órgano competente para a aprobación definitiva do 
PXOM, a realización dunha corrección material de erros, que, de ser aprobada, entrará en vigor tras a súa 
publicación na forma esixida legalmente. 

Art. 8. Revisión y modificación  

Conforme ao establecido en el Artigo 93 da LOUGA, procederase á revisión do presente PXOM sempre que 
se haxan de adoptar novos criterios que afecten á estrutura xeral e orgánica do territorio municipal, ou  á 
clasificación do solo, motivada pola elección dun modelo territorial distinto ou pola aparición de 
circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou económico que incidan substancialmente na 
ordenación, ou polo esgotamento da súa capacidade.  

As determinacións das modificacións do PXOM establécense nos Artigos 94 e 95 da LOUGA. 
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TÍTULO II.- Réxime xurídico do solo 

Capítulo 1. División urbanística do solo 

Art. 9. Definición de conceptos. 

Aplícase o concepto xurídico de solo ás superficies do terreo que comprende o territorio a efectos da súa 
ordenación urbanística. 

O solo, con independencia da súa caracterización e da regulación do réxime urbanístico que lle é aplicable e 
que se describe no apartado seguinte, presenta diferentes situacións en función do seu nivel de ordenación, 
urbanización ou edificación. 

Para reflectir estas empréganse se usan as seguintes acepcións: 

1. Está na situación de solo rural:   

a) )  En  todo  caso,  o  solo  preservado  pola  ordenación  territorial  e urbanística da súa transformación 
mediante a urbanización, que deberá incluír, como mínimo, os terreos excluídos da devandita 
transformación pola lexislación  de  protección  ou  policía  do  dominio  público,  da natureza ou do 
patrimonio cultural, os que deban quedar suxeitos a tal protección  conforme  á  ordenación  territorial  e  
urbanística  polos valores   neles   concorrentes,   incluso   os   ecolóxicos,   agrícolas, gandeiros,  
forestais  e  paisaxísticos,  así  como  aqueles  con  riscos naturais   ou   tecnolóxicos,   incluídos   os   de   
inundación   ou   de   outros accidentes graves, e cantos outros prevea a lexislación de ordenación 
territorial ou urbanística.    

b) O  solo  para  o  que  os  instrumentos  de  ordenación  territorial  e urbanística   prevexan   ou   permitan 
o seu  paso   á   situación   de   solo urbanizado,   ata   que   termine   a   correspondente   actuación   de 
urbanización, e calquera outro que non reúna os requisitos a que se refire o apartado seguinte.    

2. Atópase na situación de solo urbanizado: 

O  integrado  de forma legal e efectiva na rede de dotacións e servizos propios dos núcleos   de   poboación.   
Entenderase   que   así   ocorre   cando   as parcelas,  estean  ou  non  edificadas,  conten  coas dotacións  e  os 
servizos  requiridos  pola  lexislación  urbanística  ou  poidan  chegar  a contar con eles sen outras obras que 
as de conexión das parcelas ás instalacións xa en funcionamento.  

Ao  establecer  as  dotacións  e  os  servizos  a  que  se  refire  o  parágrafo anterior,  inclúense a  ampliación e 
reforzo das existentes, e inclúese o solo coa clasificación de solo de núcleo rural. 

Art. 10. Regulación do Réxime Urbanístico aplicable ao solo. 

O Réxime Urbanístico do Solo corresponde ao conxunto de determinacións do PXOM de Ordenación 
Municipal que establecen os dereitos e obrigas da propiedade do solo, e as posibilidades de desenvolvelo e 
empregalo. Estas determinacións son as que sinalan os Artigos 2, 3, 4 e 5 do RDL 2/2008, de 20 de xuño, 
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Solo e no Capítulo III, do Título I, da LOUGA. 

O PXOM de Ordenación Municipal, atendendo estas determinacións, regula o Réxime do Solo, definindo os 
seguintes aspectos: 

1. As clases de solo que existen no municipio e as condicións para o seu desenvolvemento. 

2. Os dereitos e deberes da propiedade en cada unha delas. 

3. Os ámbitos urbanísticos para efectuar o desenvolvemento urbanístico. 

4. O contido e aprobación dos instrumentos que o desenvolven. 

5. Programación do desenvolvemento dos ámbitos. 

6. Os requisitos xerais para a execución urbanística. 

7. As condicións para a súa utilización. 
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8. O réxime das situacións preexistentes. 

9. As infraccións urbanísticas. 

Á súa vez, ten en conta a función social da propiedade, delimitada polo contido legal ao que se aludiu, e polo 
tanto, prevé a obrigada participación da comunidade nas plusvalías xeradas pola acción urbanística co 
respecto ao xusto reparto entre os afectados dos beneficios e cargas que se derivan do planeamento. 

Art. 11. Clasificación urbanística del solo. 

O Plan de Ordenación Municipal divide o territorio municipal dependendo da súa incorporación ou non ao 
proceso urbanístico e en función da situación de feito, tal e como establece a Lei de Ordenación Urbanística e 
protección do Medio Rural de Galicia no Capítulo II, do Título I, nas seguintes Clases de Solo: 

Solo urbano 

Son aqueles terreos que estean integrados na malla urbana existente sempre que reúnan algún dos seguintes 
requisitos: 

a)  Que  conten  con  acceso  rodado  público  e  cos  servizos  de abastecemento  de  auga,  evacuación  de  
augas  residuais  e  subministro de  enerxía  eléctrica,  proporcionados  mediante  as  correspondentes redes   
públicas   con   características   axeitadas   para   servir   á edificación existente e á permitida polo plan.   

A estes efectos, os servizos construídos para a conexión dun sector de  solo  urbanizable,  as  estradas  e  as  
vías  da  concentración parcelaria non servirán de soporte para a clasificación como urbanos dos  terreos  
adxacentes,  salvo  cando  estean  integrados  na  malla urbana.   

b)  Que,  aínda  carecendo  dalgúns  dos servizos  citados  no apartado  anterior,  estean  comprendidos  en  
áreas  ocupadas  pola edificación,  polo  menos  nas dúas terceiras  partes  dos espazos  aptos para a mesma, 
segundo a ordenación que o PXOM estableza.  

Aos  efectos  da  presente  lei,  considéranse incluídos  na  malla urbana   os   terreos   que dispoñan   dunha   
urbanización   básica constituída  por  unhas  vías  de  acceso  e  comunicación  e  unhas  redes  de servizos  
das que poidan  servirse  os  terreos  e  que  estes,  pola súa situación, non estean desligados do urdido 
urbanístico xa existente. 

Solo de núcleo rural 

Constitúe o solo de núcleo rural, o conxunto de terreos que reúnen os requisitos esixidos no Artigo 13 da 
LOUGA, segundo o cal, se diferenciarán os seguintes tipos básicos de solo de núcleo rural: 

- Solo de núcleo rural histórico-tradicional. 

- Solo de núcleo rural común. 

- Solo de núcleo rural complexo. 

Solo Urbanizable  

Constitúe o solo urbanizable o conxunto de terreos, que de acordo co Artigo 14  da LOUGA, non teñan a 
condición de urbano, núcleo rural  ou rústico no PXOM de Ordenación Municipal, e este os adscriba a esta 
clase de solo. Poderán ser obxecto de transformación nos termos establecidos en lana lexislación urbanística, 
no propio PXOM de Ordenación. 

O Solo Urbanizable cuantifícase na Memoria en función das previsións de crecemento, reflíctese gra-
ficamente nos Planos de Clasificación e Cualificación de Solo 

O presente Plan de Ordenación establece neste tipo de solo as determinacións contempladas nos Artigos 21, 
22 e 23 da LOUGA, definindo a orde básica de prioridades de execución do mesmo, e a cuantificación de 
solos de cesión obrigatoria destinados a equipamentos, espazos libres e infraestruturas. 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 17 

Solo Rústico 

Está constituído polos terreos do termo municipal que deben ser preservados dos procesos de 
desenvolvemento urbanístico, así como os sometidos a réximes específicos de protección, os que presentan 
relevantes valores naturais, ambientais, paisaxísticos, produtivos, históricos, arqueolóxicos, culturais, 
científicos, educativos, recreativos ou outros, os que sufriran unha degradación neses valores, os ameazados 
por riscos naturais ou tecnolóxicos que os fagan incompatibles coa súa urbanización e os que o PXOM 
considera inaxeitados para o desenvolvemento urbanístico en consideración aos principios de utilización 
racional dos recursos naturais ou de desenvolvemento sostible. 

Neste solo distínguense as seguintes categorías: 

A) Solo rústico de protección ordinaria .................................................................................................. SRPO 

Está constituído polos terreos que o planeamento urbanístico ou os instrumentos de ordenación do territorio 
estimen inaxeitados para o seu desenvolvemento urbanístico. 

B) Solo rústico especialmente protexido ................................................................................................ SREP   

Corresponde a aqueles terreos, que polos seus valores deben estar sometidos a algún réxime especial de 
protección incompatible coa súa transformación. 

Existen as seguintes subcategorías de solo rústico especialmente protexido:   

a) Solo Rústico de Especial Protección das augas (SREP-AG) 

b) Solo Rústico de Especial Protección de Costas (SREP-C) 

c) Solo Rústico de Especial Protección Forestal (SREP-F) 

d) Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria (SREP-A) 

e) Solo Rústico de Especial Protección de Infraestruturas (SREP-I) 

f) Solo Rústico de Especial Protección de Zonas con interese patrimonial, artístico ou histórico (SREP-P) 

g) Solo Rústico de Especial Protección Paisaxística (SREP-PS) 

h) Solo Rústico de Especial Protección de Espazos Naturais (SREP-N) 

 

Capítulo 2. Réxime do solo urbano 

Art. 12. Clases de solo urbano. 

Dentro do Solo Urbano distínguese, conforme se regula no Artigo 12 da LOUGA, as seguintes categorías:   

A)  Solo Urbano Consolidado. 

Solo urbano consolidado, integrado polos solares así como polas parcelas que, polo seu grao de urbanización 
efectiva e asumida polo planeamento urbanístico, poidan adquirir a condición de solar mediante obras 
accesorias e de escasa entidade que poden executarse simultaneamente coas de edificación ou construción. 

B)  Solo Urbano Non Consolidado. 

Solo urbano non consolidado, integrado pola restante superficie de solo urbano e, en todo caso, polos terreos 
nos que sexan necesarios procesos   de   urbanización,   reforma   interior,   renovación   urbana   ou 
obtención  de  dotacións  urbanísticas  con  distribución  equitativa  de beneficios   e   cargas,   por   aqueles   
sobre   os   que   o   planeamento urbanístico  prevexa  unha  ordenación  substancialmente  diferente  da 
realmente  existente,  así  como  polas  áreas  de  recente  urbanización xurdida á marxe do planeamento. 
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Art. 13. Solares. 

Terán a condición de solar as superficies de solo urbano legalmente divididas e aptas para a edificación que, 
en todo caso, conten con acceso por vía pública pavimentada e servizos urbanos de abastecemento de auga 
potable, evacuación de augas residuais á rede de saneamento, subministro de enerxía eléctrica, iluminación 
pública, en condicións de caudal e potencia adecuadas para os usos permitidos. Ademais do anterior deberán 
estar urbanizadas de acordo coas aliñacións, rasantes e normas técnicas establecidas polo presente PXOM. 

Os terreos incluídos no solo urbano non consolidado e no solo urbanizable solo poderán acadar a condición 
de solar despois de executadas, conforme ao planeamento urbanístico, as obras de urbanización esixibles para 
a conexión cos sistemas xerais existentes e, no seu caso, para a ampliación ou reforzo dos mesmos. 

Art. 14. Aproveitamento urbanístico. 

O aproveitamento urbanístico dos propietarios do solo urbano será: 

a) Nos terreos incluídos polo plan na categoría de solo urbano consolidado, o aproveitamento real que 
resulte da aplicación directa das determinacións do plan sobre a parcela. Os propietarios materializarán o 
seu aproveitamento directamente sobre as súas parcelas ou previa normalización de fincas. 

b) Nos terreos incluídos na categoría de solo urbano non consolidado, o aproveitamento resultante de referir 
á súa superficie o 90% do aproveitamento tipo da área de reparto correspondente. Non obstante, os 
propietarios teñen dereito ao 100% do aproveitamento tipo nos seguintes supostos: 

- Polígonos para os que o plan impoña cargas especialmente onerosas relativas á rehabilitación 
integral ou restauración de bens inmobles de interese cultural ou edificios catalogados. 

- Polígonos para os que o novo plan non contempla o incremento da superficie edificable respecto á 
preexistente licitamente realizada nin incorpora novos usos que xeren plusvalías. 

Os propietarios materializarán o seu aproveitamento urbanístico sobre as parcelas que resulten da nova 
ordenación ou mediante compensación económica. 

Art. 15. Dereitos dos propietarios de solo urbano. 

Os propietarios de solo urbano teñen o dereito de  completar a urbanización dos terreos para que adquiran a 
condición de solares e a edificar estes nas condicións establecidas na presente Lei e no planeamento 
aplicable. 

Art. 16. Deberes dos propietarios de solo urbano. 

Os deberes dos propietarios rexeranse polo establecido nos Artigos 19 ó 20 da LOUGA, dependendo de se é 
solo urbano consolidado ou solo urbano non consolidado respectivamente. 

 

Capítulo 3. Réxime do solo dos núcleos rurais 

Art. 17. Núcleos rurais. Concepto e definición. 

O solo de núcleo rural está constituído por aquelas áreas do territorio que serven de soporte a un asentamento 
tradicional de poboación singularizado, identificable e diferenciable administrativamente nos censos e 
padróns oficiais. 

Art. 18. Criterios de clasificación e delimitación. 

En cumprimento do Artigo 13 da LOUGA, para a clasificación dun solo de núcleo rural o PXOM terá en 
conta a inclusión como tal ou a da súa  área de influencia en plans anteriores, o número de edificacións, a 
densidade de vivendas, o grao de consolidación pola edificación e a tipoloxía histórico-tradicional do seu 
entramado e das edificacións existentes no mesmo. 
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A delimitación do perímetro ou delimitación realizarase en función das condicións topográficas e estrutura da 
propiedade, axustándose ás infraestruturas e pegadas físicas dos elementos naturais existentes. 

Art. 19. Dereitos dos propietarios de terreos clasificados como solo de núcleo rural. 

Os dereitos dos propietarios rexeranse de acordo co establecido no Artigo 24 da LOUGA ou na lexislación 
que a substitúa. 

Art. 20. Deberes dos propietarios de terreos clasificados como solo de núcleo rural. 

Os deberes dos propietarios rexeranse de acordo co establecido no Artigo 24 da LOUGA ou na lexislación 
que a substitúa. 

 

Capítulo 4. Réxime do solo urbanizable 

Art. 21. Delimitación. 

O ámbito de aplicación destas Normas particulares corresponde ás superficies grafadas nos Planos de 
Clasificación e Cualificación do solo como solo urbanizable. 

Art. 22. Criterios de categorización. 

No Solo Urbanizable diferénciase dúas categorías: 

a) O solo urbanizable delimitado ou inmediato, que é comprendido en sectores delimitados que teñen 
establecidos os prazos de execución e as condicións para a súa transformación e desenvolvemento 
urbanístico. 

b) Solo urbanizable non delimitado ou diferido, integrado polos demais terreos clasificados como solo 
urbanizable. 

Art. 23. Dereitos dos propietarios de solo urbanizable. 

Os dereitos dos propietarios  de solo urbanizable rexeranse de acordo co establecido no Artigo 21 da 
LOUGA ou na lexislación que a substitúa. 

Art. 24. Deberes dos propietarios de solo urbanizable. 

Os deberes dos propietarios  de solo urbanizable rexeranse de acordo co establecido no Artigo 22 da LOUGA 
ou na lexislación que a substitúa. 

 

Capítulo 5. Réxime do solo rústico  

Art. 25. Criterios de clasificación. 

O solo rústico, pola súa propia natureza, caracterízase polo seu destino e finalidade esencialmente agrícola, 
gandeira, forestal, cinexética ou análoga á que estean efectivamente destinados, non podendo realizarse 
construcións ou edificacións, salvo que garden relación coa natureza, extensión e utilización da finca e se 
axusten, no seu caso, aos plans ou normas dos órganos competentes en materia de agricultura ou calquera 
outra de carácter sectorial que lle sexa de aplicación.  

Art. 26. Criterios de categorización. 

No solo rústico distinguiranse as seguintes categorías: 

1. Solo rústico de protección ordinaria, constituído polos terreos que o planeamento urbanístico ou os 
instrumentos de ordenación do territorio estimen inadecuados  para o seu desenvolvemento 
urbanístico, en razón das súas características xeotécnicas ou morfolóxicas, o alto impacto territorial 
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que levaría consigo a súa urbanización, os riscos naturais ou tecnolóxicos ou en consideración aos 
principios de utilización racional dos recursos naturais ou de desenvolvemento sostible. 

2. Solo rústico especialmente protexido, constituído polos terreos que, polos seus valores agrícolas, 
gandeiros, forestais, ambientais, científicos, naturais, paisaxísticos e culturais, suxeitos a limitacións 
ou servidumes para a protección do dominio público ou doutra índole deban estar sometidos a algún 
réxime especial de protección. 

Dentro deste tipo de solo rústico especialmente protexido distinguiranse as seguintes categorías: 

a) Solo rústico de protección agropecuaria. 

b) Solo rústico de protección forestal. 

c) Solo rústico de protección de infraestruturas. 

d) Solo rústico de protección de las augas. 

e) Solo rústico de protección de costas. 

f) Solo rústico de protección de espazos naturais. 

g) Solo rústico de protección de protección paisaxística. 

h) Solo rústico especialmente protexido para zonas con interese patrimonial, artístico ou 
histórico. 

3. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de solo rústico, se 
produce contradición entre os devanditos réximes, prevalecerá o que outorgue maior protección. 

Art. 27. Dereitos dos propietarios de solo rústico. 

O uso e desfrute e a explotación da finca serán a teor da súa situación, características obxectivas e destino, 
conformes, ou en todo caso non incompatibles, coa lexislación que lle sexa aplicable por razón da súa 
natureza, situación e características.  

As accións que se leven a cabo nos terreos estarán suxeitas ás limitacións impostas pola lexislación civil e 
administrativa aplicable por razón da materia e, cando consistan en instalacións ou construcións deberán 
realizarse, ademais, de conformidade co presente PXOM de Ordenación Municipal, especialmente nos solos 
Rústicos de Especial Protección. 

Os dereitos da propiedade do solo rústico se establecen de acordo ao apartado 1 do Artigo 31 da LOUGA. 

Art. 28. Deberes dos propietarios de solo rústico. 

Os deberes dos propietarios de solo rústico establécense de acordo ao apartado 2 do Artigo 31 da LOUGA ou 
na lexislación que a substitúa. 

Art. 29. Usos e actividades en solo rústico. 

Os usos e actividades en solo rústico rexeranse polo previsto no Título XII desta Normativa. 

Art. 30. Apertura de camiños e demolición de edificacións. 

Non se autorizará a apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean contemplados no presente PX, así 
como a ampliación dos existentes e o derribo, de maneira inxustificada, de muros tradicionais dos rueiros ou 
corredoiras, salvo disposición do planeamento que o autorice.  

Ademais, queda prohibido o derribo ou a demolición das construcións existentes, excepto nos seguintes 
supostos: 

˗ de aquelas construcións que non presenten un especial valor arquitectónico. 

˗ das edificacións sen valor histórico ou etnográfico, ou daquelas que téndoo escaso estean en ruína 
técnica. 
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˗ Todos os engadidos que desvirtúen a tipoloxía, a forma e o volume de calquera edificación primitiva 
ou que polos materiais neles empregados supoñan un efecto distorsionador para a harmonía e 
estética do conxunto edificatorio. Igualmente todos os alpendres, almacéns e edificacións auxiliares 
que estean nas mesmas condicións. 

˗ das derivadas dun expediente de reposición da legalidade urbanística 

En todos estes casos solicitarase licenza urbanística de demolición á que se achegará ao proxecto técnico un 
estudo xustificado e motivado do cumprimento e da veracidade das circunstancias que concorren. 

Art. 31. Movemento de terras. 

Permítense as accións sobre o solo ou subsolo que non impliquen movemento de terras, tales como 
aproveitamentos agropecuarios, pastoreo, cavadura e desecamento, así como valados con elementos naturais 
ou de sebes. 

As actividades e usos non construtivos que desenvolvan accións sobre o solo ou subsolo que impliquen 
movementos de terra, tales como dragados, defensa de ríos e rectificación de canles, abancalamentos, 
desmontes, recheos e outras análogas, necesitarán Licenza Municipal.  

Art. 32. Outorgamento de autorizacións municipais. 

Os actos e usos sometidos ao procedemento de outorgamento de licenza municipal son os recollidos nos 
puntos 1 dos Artigos 36, 37, 38 e 39 da LOUGA. Así mesmo, teranse en consideración os usos e actividades 
regulados polo POL. 

Art. 33. Procedemento de obtención de autorizacións autonómicas. 

Estarase ao disposto no Artigo 41 da LOUGA. De acordo co seu punto1, a competencia para o outorgamento 
da autorización autonómica prevista corresponde ao secretario ou secretaria xeral competente en materia de 
urbanismo. 

O procedemento para a tramitación das autorizacións autonómicas en solo rústico axustarase exactamente ao 
disposto no punto 2 do citado Artigo 41 e á Circular informativa 2/2003, de 31 de xullo, sobre o réxime de 
autorizacións en solo rústico. 

 

Capítulo 6. Réxime dos sistemas xerais e locais 

Art. 34. Ámbito de aplicación 

Constitúen os Sistemas Xerais aqueles terreos do municipio que teñen o carácter de elementos fundamentais 
do territorio por constituír a base da estrutura xeral e orgánica do municipio destinados á rede viaria, zonas 
verdes, equipamentos e servizos urbanos e infraestruturas de titularidade pública, que o PXOM establece de 
utilización xeral para todo o municipio. 

Art. 35. Sistemas Xerais do PXOM 

O conxunto de Sistemas Xerais cuantifícanse na Memoria, e reflíctense graficamente no plano de ordenación  
O.4. Cualificación do solo, xestión e aliñacións. Regúlanse en función da súa clasificación de forma 
particular para cada clase de solo nestas Normas e nas Fichas de Ordenación e Xestión. 

Art. 36. Obtención dos sistemas xerais  

1. Os terreos destinados a sistemas xerais que haxan de implantarse sobre solo rústico ou urbano 
consolidado obteranse mediante expropiación forzosa, por convenio entre a administración e o 
propietario ou por permuta forzosa con terreos do patrimonio municipal do solo. 
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Tanto no suposto de convenio como no caso da permuta forzosa, os técnicos municipais taxarán 
previamente o valor dos terreos a obter e dos aproveitamentos e solos municipais conforme aos criterios 
de valoración establecidos na lexislación estatal aplicable. 

2. A expropiación dos sistemas xerais deberá realizarse dentro dos 5 anos seguintes á aprobación do 
planeamento detallado que lexitime a súa execución. 

3. Os terreos destinados polo planeamento a sistemas xerais en solo urbano non consolidado e solo 
urbanizable ou, no seu caso, solo rústico incluído nunha área de reparto, obterase: 

a. Por cesión obrigatoria derivada da súa inclusión ou adscrición nunha área de reparto e no 
correspondente polígono. 

b. Por ocupación directa 

c. Por permuta forzosa 

d. Mediante expropiación forzosa 

e. Por convenio urbanístico debéndose incluír entre as súas cláusulas as previsións necesarias para 
compensar aos propietarios, ben en metálico ou ben mediante aproveitamento lucrativo de 
titularidade municipal.  

4. A obriga de cesión gratuíta dos terreos destinados a sistemas xerais inclúe tamén a realización das obras 
de urbanización e das instalacións e infraestruturas de acordo co previsto no presente PXOM. 

Art. 37. Obtención de terreos destinados a dotacións locais  

1. Os  terreos  destinados  polo  planeamento  a  dotacións  locais  en  solo  urbano  consolidado  obteranse 
mediante  expropiación  forzosa,  por  convenio  entre  a  administración  e  o  propietario  ou  por  
permuta forzosa con terreos do patrimonio municipal do solo.   

2. Os terreos destinados a dotacións locais en solo urbano non-consolidado e en solo urbanizable obteranse 
mediante cesión obrigatoria e gratuíta a través do sistema de actuación que se adopte ou por 
expropiación, ocupación directa ou permuta forzosa. 

3. A obrigación de cesión gratuíta dos terreos destinados a dotacións de carácter local inclúe tamén a súa 
urbanización, a custa dos propietarios incluídos no correspondente polígono. 

 

Capítulo 7. Réxime das situacións preexistentes 

Art. 38. Edificacións existentes  

1. As edificacións existentes á entrada en vigor do PXOM que sexan conformes coa ordenación urbanística 
aplicable no seu momento ou respecto das que non proceda, por transcurso dos prazos, o exercicio de 
medidas de restablecemento da legalidade urbanística, enténdense consolidadas e incorporadas ao 
patrimonio dos seus titulares a efectos do presente plan. 

2. As edificacións consolidadas ás que se refire o apartado anterior poderán atoparse dentro dalgunha das 
seguintes situacións: 

a) Fóra de ordenación por total incompatibilidade co planeamento. 

b) Fóra de ordenación por incompatibilidade parcial co planeamento. 

c) Conforme á nova ordenación. 

Art. 39. Situacións de fóra de ordenación  

1. Considéranse edificacións fóra de ordenación por total incompatibilidade co planeamento as 
seguintes edificacións e instalacións: 
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a) As que ocupen solo cualificado como viario, zona verde ou outros espazos libres públicos, tanto 
de sistema xeral como local, a menos que o propio PXOM ou os seus instrumentos de 
desenvolvemento determinen expresamente a compatibilidade do existente, en todo ou en parte, 
coa nova ordenación. 

b) As que estean destinadas a usos que resulten incompatibles, segundo as presentes normas, cos 
de dotacións de sistemas xerais ou locais asignados ao lugar de emprazamento polo PXOM ou 
polos seus instrumentos de desenvolvemento. 

c) As que se localicen en terreos que, en virtude do planeamento, deban ser obxecto de 
expropiación ou de cesión obrigatoria e gratuíta, ou ben onde se deba levar a cabo a demolición 
ou expropiación dos devanditos inmobles, nos casos non incluídos no apartado a). 

d) As que se atopen situadas en solo urbanizable ou en solo urbano non consolidado, en tanto non 
se aprobe o planeamento de desenvolvemento que, no seu caso, ratificará ou rectificará a 
situación de fóra de ordenación. 

e) As que alberguen ou constitúan usos con efectos de repercusión ambiental que vulneren a 
localización ou os máximos tolerados polas presentes normas, polas ordenanzas municipais 
específicas ou polas disposicións legais vixentes en materia de seguridade, salubridade ou 
protección do medio ambiente. 

En ningún caso se considerarán incluídas neste réxime as edificacións ou instalacións en solo rústico que 
obtivesen ou tiveren obtido legalmente a preceptiva licenza urbanística e que se executasen de 
conformidade con esta. 

2. Tamén se considerarán totalmente incompatibles coas determinacións do PXOM aqueles elementos 
que non poidan conservarse por resultar necesaria a súa eliminación para realizar obras de 
urbanización previstas no PXOM ou por atoparse situados nunha superficie que non se deba 
adxudicar integramente ao seu mesmo propietario. 

3. Considéranse edificacións en situación de fóra de ordenación por incompatibilidade parcial co 
planeamento os edificios e instalacións que resulten desconformes con calquera das restantes 
determinacións de planeamento. 

4. Quedan excluídos da consideración de fóra de ordenación: 

a) Os inmobles incluídos no Catálogo do PXOM ou nos instrumentos de desenvolvemento que 
establezan medidas especiais de protección, así como aqueles que, non estando nos devanditos 
catálogos, gocen de protección dende un punto de vista patrimonial ou ambiental. 

b) As vivendas unifamiliares existentes cuxos retranqueos sexan inferiores aos establecidos polas 
ordenanzas previstas polo presente PXOM, excepto nos casos nos que sexan inferiores aos 
mínimos establecidos polo Código Civil ou outra normativa específica que resulte de 
aplicación, en cuxo caso atoparanse en fóra de ordenación parcial. 

5. Naquelas edificacións tradicionais ou de especial valor arquitectónico, recollidas como tales nos 
planos de ordenación dos núcleos rurais deste PXOM, admitiranse as obras permitidas na sección 1ª 
do TÍTULO X.-Capítulo 2. Art.316 e o TÍTULO IX.-Capítulo 3.Art. 322 desta Normativa, con 
independencia da súa posible situación en fóra de ordenación total ou parcial. A efecto de usos, 
terán a consideración de fóra de ordenación parcial. 

6. Nas obras ou instalocións que ocupen a servidume de protección, estarase ao disposto no DT 4º da 
Lei de Costas. 

Art. 40. Efectos da situación de fóra de ordenación por total incompatibilidade co planeamento 

1. Nas edificacións e instalacións en situación de fóra de ordenación por total incompatibilidade co 
planeamento só poderán autorizarse obras de mera conservación e as necesarias para o mantemento do 
uso preexistente. 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 24 

2. Nos supostos previstos na letra d) do apartado 1 do artigo anterior permitiranse aquelas obras que vaian a 
executarse mediante a redacción de plans especiais de infraestruturas e as de carácter provisional nas 
condicións establecidas no Artigo 102 da LOUGA. 

Art. 41. Efectos da situación de fóra de ordenación por incompatibilidade parcial co planeamento. 

1. Nas edificacións e instalacións en situación de fóra de ordenación por incompatibilidade parcial co 
planeamento serán admisibles as seguintes obras e actuacións: 

a) Obras de conservación e as necesarias para o mantemento do uso preexistente. 

b) Obras parciais e circunstanciais de consolidación. 

c) Obras de mellora ou de reforma. 

d) Obras de aumento de volume, se a edificabilidade resultante non supera a permitida polo 
presente PXOM, debendo respectarse a ordenanza de aplicación. 

e) Obras que vaian directamente destinadas a eliminar as causas determinantes da situación de fóra 
de ordenación. 

f) As de novas actividades, instalacións ou cambios de uso compatibles co planeamento. 

2. Con carácter xeral, as obras antes indicadas non poderán agravar a situación de fóra de ordenación. 

3. As edificacións en solo urbanizable non delimitado, en tanto non se aprobe o correspondente Plan de 
Sectorización, aplicarase o réxime establecido para o solo rústico da LOUGA. 

Art. 42. Conceptos de obras nas edificacións existentes. 

1. A efectos da aplicación do réxime de fóra de ordenación, consideraranse as seguintes obras: 

a) Substitución: As que teñen por obxecto a nova construción dunha edificación, previa 
demolición total da existente. 

b) Aumento de volume: As que se realizan para aumentar o volume construído das edificacións 
existentes, sexa mediante o aumento da ocupación en planta, o incremento do número de 
plantas, o aumento da altura das existentes ou o aproveitamento dos espazos baixo cuberta  ata 
esgotar, no seu caso, a edificabilidade permitida polas ordenanzas da zona de que se trate. Non 
se considerará, a estes efectos, aproveitamento baixo cuberta o que non consegue en ningún 
punto interior da mesma a altura mínima de 1,50 metros, sendo considerada neste caso obra de 
mellora ou reforma.  

c) Consolidación: Aquelas que afecten aos elementos resistentes da estrutura, a muros, piares, 
vigas e forxados de piso e elementos resistentes da cuberta, e que non alteran as características 
formais nin funcionais da edificación.  

Poderá distinguirse: 

‐  Consolidación parcial e circunstancial: Aquela motivada polo deterioro e a falla de 
conservación, polo mero paso do tempo ou situacións coxunturais (inundacións, incendios, 
accidentes), que afecten aos elementos resistentes da estrutura, a muros, piares, vigas e 
forxados de piso e os elementos resistentes da cuberta, ata o límite establecido para a ruína 
económica, recollido no punto 2 deste artigo, que deberá ser debidamente xustificado na 
memoria da actuación. 

‐  Consolidación total: Aquela motivada polo deterioro e a falla de conservación, polo mero 
paso do tempo ou situacións coxunturais (inundacións, incendios, accidentes), que afecten 
aos elementos resistentes da estrutura, a muros, piares, vigas e forxados de piso e os 
elementos resistentes da cuberta, e que superan o límite establecido para a ruína económica, 
e que polo tanto só será posible en edificacións nas que, polo seu grao de protección ou 
interese patrimonial ou cultural, non sexa posible a súa demolición. Inclúese neste 
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concepto, en todo caso, o baleirado interior das edificacións, respectando unicamente as 
fachadas.  

d) Reconstrución: Aquelas que teñen como obxecto a recuperación da edificación orixinal, en todo 
ou en parte, coa maior fidelidade posible á súa volumetría orixinal, aínda con técnicas 
construtivas actuais e os materiais máis próximos aos orixinais. Nestas obras considerarase 
incluído o concepto de consolidación total.  

e) Mellora ou reforma: Aquelas necesarias para a adecuación da edificación ou parte da mesma 
aos usos a que se destine, mellorando as súas condicións de habitabilidade e mantendo en todo 
caso as condicións de volume, configuración xeral e estrutura básica orixinais. 
Dentro desta denominación inclúense, entre outras similares, actuacións tales como cambios de 
distribución interior nas partes non estruturais, a incorporación de novas instalacións ou 
modernización das existentes, modificación de ocos de fachada, revestimentos exteriores 
incluídos aplacados, elevación da cuberta sen chegar á consideración de aumento de volume, e 
toda as consideradas como obras de restauración e conservación. Inclúese o concepto de 
rehabilitación, como unha obra de mellora ou reforma que afecta con carácter xeral á totalidade 
da edificación. 

f) Restauración: Aquelas que teñen por obxecto a restitución dos valores históricos e 
arquitectónicos da totalidade ou parte dun ben incluído no CBP, devolvéndoo ao seu estado 
orixinal con absoluta fidelidade.  

g) Conservación: Son as habituais derivadas do deber de conservación dos propietarios, e a súa 
finalidade é a de conservar a estabilidade e o revestimento das construcións en condicións tales 
que non impliquen riscos para as persoas ou os bens, manténdoo de maneira que non perturben 
a salubridade ou a hixiene dos seus ocupantes, e conservar os devanditos bens de maneira que, 
respectando as súas características estéticas, non incidan negativamente na harmonía do 
entorno.  

Agrupan baixo esta denominación, entre outras análogas:  

˗ As intervencións necesarias para o coidado e afianzamento de cornixas e voos, a 
limpeza ou a reparación de caneiros e baixantes, os revestimentos de fachadas, a 
pintura, a reparación de cubertas e o saneamento de conducións.  

˗ A estanquidade da vivenda respecto ás inclemencias meteorolóxicas.  

˗ A resistencia e a indeformabilidade dos elementos estruturais e construtivos 
fundamentais da edificación.  

˗ Mantemento da carpintería exterior e interior. 

˗ As instalacións en xeral (fontanería, saneamento, electricidade, calefacción) 

˗ Existencia de suficiente ventilación e evacuación de fumes e gases. 

˗ Calquera outra prevista na lexislación específica aplicable, e xustificadamente 
necesaria, especialmente habitabilidade e accesibilidade. 

h) Acondicionamento de locais: As necesarias para dotar a un local lóbrego, incluído nunha 
edificación existente, dun uso ou actividade autorizable, diferente do uso principal da mesma.  

4. O límite das obras a acometer en calquera edificación fóra de ordenación, será o da contía establecida 
para a ruína económica, é dicir, cando o custo das obras pretendidas excedan da metade do custe de 
reposición da edificación ou de nova construción con características similares, excluído o valor do solo, 
circunstancia que deberá ser acreditada en cada solicitude de obra correspondente. A tal efecto, pódese 
utilizar o módulo vixente de construción segundo a Ordenanza fiscal en vigor.  

5. Os conceptos recollidos no presente artigo, non serán de aplicación nas edificacións incluídas no CBP 
deste PXOM, debendo utilizarse, nas devanditas edificacións, as definicións especificas recollidas no 
propio catálogo. 
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Art. 43. Infraccións e incumprimento urbanístico 

1. Calquera infracción urbanística, entendendo como tales as que establecen a sección 3ª, Artigos 216 e 217 
da LOUGA, quedará suxeita á regulación que establecen os Artigos 218 a 223 da sección citada que 
resulten aplicables. 

2. O incumprimento polos particulares das obrigas e deberes que se sinalan nas presentes Normas 
Urbanísticas poden ser dos seguintes tipos: 

a) Incumprimento na obriga de planificar. Cando non se efectúan os Programas de Actuación nos 
prazos e condicións sinalados polo PXOM.  

b) Incumprimento na obriga de equidistribuír. Cando non se realizan as cesións que se impoñen e nos 
prazos esixidos polo PXOM e pola lexislación urbanística.  

c) Incumprimento na obriga de urbanizar. Cando non se cumpre a execución da urbanización no 
tempo, co procedemento e nas condicións e características esixidas polo planeamento.  

d) Incumprimento na obriga de edificar. Prodúcese cando non se edifica no prazo, no procedemento, e 
nas condicións e características esixidas no Plan.  

e) Incumprimento na conservación e mantemento da urbanización e do edificado. Dáse cando non se 
manteñen nas debidas condicións de calidade, seguridade e salubridade, tanto a urbanización como a 
edificación. 
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TÍTULO III.- Desenvolvemento do PXOM 

Capítulo 1. Desenvolvemento do PXOM 

Art. 44. Determinacións de carácter xeral 

1. O PXOM establece, onde procede, os instrumentos de planeamento que deben desenvolvelo, así como as 
súas determinacións de planeamento e prazos de execución. 

2. Sen prexuízo do previsto no apartado seguinte, o Concello elixirá o sistema de actuación aplicable tendo 
en conta as características e complexidades da iniciativa que se vaia a desenvolver, os medios cos que 
conte, a colaboración da iniciativa privada e as demais circunstancias que concorran, 

3. O PXOM establece, en determinados casos, a obrigatoriedade da iniciativa privada na elaboración dos 
instrumentos de planeamento que deben desenvolvelo. O incumprimento por parte da iniciativa privada 
ou pública non municipal dos prazos previstos no Programa para desenvolvemento do Plan faculta ao 
Concello para asumir subsidiariamente o desenvolvemento, xestión e execución do planeamento no 
ámbito en que se producise o incumprimento. 

En todo caso, de conformidade co previsto no Artigo 127.2 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística de 
Galicia, será obrigatoria a determinación do sistema de actuación naquelas ordenacións detalladas que 
sexan incorporadas ao PXOM ou, no seu caso, as que se tramiten conxuntamente ao mesmo. 

4. Cando razóns de conveniencia e oportunidade así o aconsellen, poderán delimitarse ámbitos para a 
redacción de plans especiais e outros instrumentos definidos neste capítulo. 

5. Os plans especiais que se delimiten con posterioridade á entrada en vigor do PXOM e que desenvolvan 
solo de sistemas xerais, serán de iniciativa pública. Os plans especiais de reforma interior serán, 
preferentemente, de iniciativa privada. 

6. De conformidade co previsto no Artigo 91.2 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística de Galicia, cando 
as actuacións urbanísticas sexan promovidas por particulares, as persoas propietarias  incluídas nun 
polígono poderán presentar para a súa tramitación simultánea, en expedientes separados, o planeamento 
que conteña la ordenación detallada e o proxecto de urbanización, así como, se é o caso, os proxectos de 
estatutos e as bases de actuación e compensación. 

Art. 45. Condicións de desenvolvemento 

1. Calquera utilización dos terreos, segundo a súa clasificación urbanística e as condicións particulares que 
se regulan para cada clase de solo, require formular e aprobar diferentes instrumentos xa sexan de 
ordenación, xestión, execución ou edificación, que se aplican sobre os ámbitos urbanísticos concretos 
que define o PXOM. 

2. O desenvolvemento do PXOM poderá realizarse, segundo os casos, mediante: 

a) Figuras de planeamento. 

b) Figuras complementarias do planeamento 

c) Proxectos de xestión urbanística. 

d) Instrumentos de execución. 

Art. 46. Figuras de desenvolvemento  

O planeamento de desenvolvemento ten por obxecto ordenar, detallar e pormenorizar as determinacións do 
PXOM en determinadas zonas do termo municipal. Con carácter xeral o planeamento de desenvolvemento 
deberá axustarse ao previsto no PXOM, agás naqueles aspectos permitidos pola lexislación urbanística 
vixente, mediando sempre a debida xustificación. 

O planeamento de desenvolvemento pode dividirse nas seguintes figuras, sen prexuízo de outras que poda 
establecer a lexislación vixente: 
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a) Plans Parciais. Os plans parciais teñen por obxecto regular a urbanización e a edificación do solo 
urbanizable, desenvolvendo o PXOM mediante a ordenación detallada dun sector. Os Plans Parciais 
incluirán as determinacións e documentación esixidos pola lexislación urbanística vixente. 

b) Plans de sectorización. Os plans de sectorización teñen por obxecto establecer as determinacións 
estruturantes da ordenación urbanística necesarias para a transformación dos terreos clasificados 
como solo urbanizable non delimitado. Os Plans de Sectorización incluirán as determinacións e 
documentación esixidos pola lexislación urbanística vixente. 

c) Plans Especiais. Os Plans Especiais teñen por obxecto protexer ámbitos singulares, levar a cabo 
operacións de reforma interior, coordinar a execución de dotacións urbanísticas, protexer, rehabilitar 
e mellorar o medio rural ou outras finalidades que se podan establecer. Os Plans especiais incluirán 
as determinacións e documentación esixidos pola lexislación urbanística vixente. 

Art. 47. Estudos de detalle 

En desenvolvemento do PXOM, de Plans Parciais e especiais, poderán redactarse estudos de detalle para 
quinteiros ou unidades urbanas equivalentes completas co obxectivo de completar ou reaxustar as aliñacións 
e as rasantes, ordenar os volumes edificables e concretar as condicións estéticas e de composición da 
edificación complementarias do planeamento. 

Art. 48. Xestión urbanística 

1. A finalidade da xestión urbanística é garantir a execución das previsións do PXOM, o reparto equitativo 
das cargas e beneficios derivados do mesmo e establecer as vías para garantir que a comunidade 
participe nas plusvalías que xeran a habilitación de solo para usos urbanísticos. 

2. O sistema de execución dos ámbitos de desenvolvemento será o fixado nas fichas correspondentes do 
PXOM. O sistema poderá modificarse polo Concello de oficio ou a instancia de parte de conformidade 
coas previsións da lexislación vixente.   

3. Cando se fixe un sistema de xestión indirecta e non se desenvolva o ámbito conforme os prazos ou plans 
de etapas establecidos, ou transcorrese mais dun ano dende a aprobación definitiva do planeamento que 
conteña a ordenación detallada sen que se iniciase o proceso de desenvolvemento e execución, o 
municipio poderá substituír o sistema de execución polos trámites previstos na lexislación vixente. 

Art. 49. Sistemas de actuación 

De acordo co Artigo 126 da LOGUA os polígonos desenvolveranse polo sistema de actuación que a 
administración determine en cada caso.   

Os sistemas de actuación son os seguintes: 

 Sistemas de actuación directos:  

1. Cooperación.   

2. Expropiación. 

 Sistemas de actuación indirectos:  

1. Concerto.   

2. Compensación.   

3. Concesión de obra urbanizadora.  

A expropiación forzosa poderá aplicarse, ademais, para a execución dos sistemas xerais da ordenación 
urbanística do territorio ou dalgún dos seus elementos, ou para realizar actuacións illadas en solo urbano 

a) Sistema de Cooperación.  No sistema de cooperación os propietarios aportan o solo de cesión 
obrigatoria e a administración executa as obras de urbanización con cargo aos mesmos. A execución 
de planeamento mediante este sistema axustarase ao establecido no capítulo VI, sección 2ª do título 
IV da LOUGA vixente ou normativa que o substitúa. 
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b) Sistema de Expropiación. É un sistema público de actuación no que o Concello obtén a propiedade 
de todos os bens e dereitos incluídos en aquelas, executa as obras de urbanización e allea despois as 
parcelas resultantes susceptibles de edificación. 

A execución do planeamento mediante este sistema axustarase ao establecido no capítulo VI, 
sección 3ª do título IV da LOUGA vixente ou normativa que a substitúa. 

c) Sistema de Concerto. O sistema de concerto poderá utilizarse cando todos os terreos do polígono, 
excepto os de uso e dominio público, no seu caso, pertenzan a un único propietario, ou ben cando 
todos os propietarios do polígono garantan solidariamente a actuación. Neste sistema o papel de 
urbanizador asumirao o propietario único, ou ben o conxunto de propietarios que garantan 
solidariamente a actuación. 

A execución do planeamento mediante este sistema axustarase ao establecido no capítulo VI, 
Sección 4ª do título IV da LOUGA vixente e os artigos nel incluídos ou normativa que a substitúa. 

d) Sistema de Compensación. É un sistema de actuación de base privada no que os propietarios, 
agrupados nunha entidade con personalidade xurídica denominada Xunta de Compensación, asumen 
o papel de urbanizadores e, en tal condición, levan a cabo as operacións de reparcelación e as obras 
de urbanización conforme determine o Plan aportando os terreos de cesión obrigatoria nos termos 
previstos nesta Sección. 

A execución de planeamento mediante este sistema axustarase ao establecido no capítulo VI, 
Sección 5ª do título IV da LOUGA vixente e os artigos nel incluídos ou normativa que a substitúa 
coas seguintes maiores precisións: 

Un representante do municipio formará parte do órgano reitor da xunta de compensación en todo 
caso, sendo designado no acordo de aprobación definitiva das bases e estatutos. 

O Concello adquirirá as obrigas derivadas das cesións de aproveitamentos unicamente cando as 
devanditas cesións se formalicen e adquiran plena validez e eficacia. 

e) Sistema de Concesión de obra urbanizadora. O sistema de concesión de obra urbanizadora é un 
sistema de actuación indirecta no que o municipio outorga ao axente urbanizador ou concesionario a 
realización das obras de urbanización, procedendo este á distribución dos beneficios e cargas 
correspondentes, obtendo a súa retribución en terreos edificables ou en metálico conforme ao 
convido co municipio.  

f) A execución de planeamento mediante este sistema axustarase ao establecido nos artigos incluídos 
no capítulo VI, sección 6ª do título IV da LOUGA vixente  ou normativa que a substitúa.  

Art. 50. Instrumentos de execución 

A execución material do PXOM levarase a efecto mediante os seguintes instrumentos: 

a) Proxectos de Urbanización. Son proxectos de obras que teñen por finalidade levar á práctica e 
posibilitar a realización material das determinacións do planeamento, sen modificar as súas 
previsións agás polas adaptacións esixidas pola execución material das obras. Limitaranse a detallar 
e programar as obras que comprendan coa precisión necesaria para que poidan ser executadas por un 
técnico distinto do autor do proxecto.   

b) Proxectos de Obras. Teñen por obxecto a execución de obras de elementos illados do espazo público 
que, polo seu alcance ou natureza, non son incluídos dentro dos proxectos de urbanización. Os 
proxectos de edificación deberán cumprir co estipulado nas presentes normas urbanísticas. 

Art. 51. Dereitos de tenteo e retracto 

1. A efectos de garantir o cumprimento da programación do planeamento, incrementar o patrimonio 
municipal do solo, intervir no mercado inmobiliario e facilitar o cumprimento dos obxectivos do 
planeamento, o Concello poderá delimitar áreas en que as transmisións onerosas de terreos ou edificios 
quedarán suxeitas ao exercicio dos dereitos de tenteo e retracto. 
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2. A delimitación de áreas de tenteo e retracto establecerá os bens inmobles suxeitos ao exercicio dos 
devanditos dereitos, así como o prazo de duración do exercicio dos dereitos. 

3. A delimitación de áreas, o procedemento de exercicio dos dereitos, e os seus efectos, atenderase ao 
contido dos artigos incluídos no capítulo III do Título VI, Instrumentos de Intervención no mercado do 
solo, da LOUGA ou normativa que a substitúa. 
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TÍTULO IV.- Intervención municipal na edificación e os usos do solo. 

Capítulo 1. Regulación xeral de licenzas e autorizacións 

Art. 52. Ámbito e alcance da intervención municipal 

1. A intervención municipal nas actividades e nos actos de transformación e aproveitamento do solo se 
efectúa respecto a calquera actuación na totalidade do termo municipal mediante o outorgamento de 
licencias urbanísticas, as autorizacións, o deber de comunicación previa, as consultas, as ordes de 
execución e as inspeccións urbanísticas que realiza o Concello. 

2. Estarase en todo caso ao disposto nos artigos incluídos na sección 1ª, CAPÍTULO II: “Intervención na 
edificación e uso do solo”, do Título V da LOUGA vixente ou normativa que a substitúa.   

Art. 53. Contido do exercicio da competencia municipal. 

A competencia municipal exercerase nos termos e condicións previstos na lexislación urbanística vixente 
cos procedementos regulados pola Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local así 
coma o Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que aproba o Texto Refundido das 
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local. 

Art. 54. Réxime xeral das licenzas urbanísticas 

1. O acto de outorgamento de licenza fixará os prazos de iniciación, interrupción máxima e finalización das 
obras, de conformidade ao Artigo 195 da LOUGA. 

2. Os actos de ocupación, construción, edificación e uso do solo ou subsolo promovidos pola 
Administración Pública ou os Organismos Públicos tamén estarán suxeitos a licenza municipal, salvo os 
supostos de exceptuados pola lei aplicable ou a lexislación urbanística. 

3. A suxeición á licenza urbanística rexe sen excepción para as persoas e entidades privadas, e para as 
administracións públicas non municipais, nos termos previstos na  lexislación aplicable. Os actos a que 
se refire á Administración Pública, Entidades Institucionais dela dependentes ou Sociedades cuxo capital 
social lle pertenza integramente, entenderanse autorizados pola adopción do acordo ou resolución 
municipal que os aprobe. 

Art. 55. Actos suxeitos a licenza 

Os actos suxeitos a licenza municipal son os previstos na lexislación vixente, sen prexuízo das autorizacións 
que fosen procedentes con arranxo da lexislación específica aplicable aos seguintes actos: 

a) As obras de construción de edificacións e instalacións de todas clases de nova planta. 

b) As obras de ampliación de edificios e instalacións de todas clases existentes. 

c) As de modificación ou reforma que afecten á estrutura dos edificios e instalacións de todas clases 
existentes. 

d) As de modificación do aspecto exterior dos edificios e instalacións de todas clases existentes. 

e) As obras que modifiquen a disposición interior dos edificios. 

f) As obras e os usos que se haxan de realizar con carácter provisional, aos que se refire o Artigo 102 da 
LOUGA. 

g) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacións, escavacións e terrapléns, as obras de 
instalación de servizos públicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanización, exceptuando que estes 
actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanización 
definitivamente aprobado ou de edificación que dispoña de licenza outorgada. 
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h) A primeira utilización ou ocupación dos edificios e instalacións en xeral. 

i) A utilización do solo para o desenvolvemento de actividades mercantís, industriais, profesionais, de 
servizos ou outras análogas. 

j) O uso do voo sobre as edificacións e instalacións de todas clases existentes. 

k) A modificación do uso dos edificios e instalacións en xeral. 

l) A demolición das construcións, salvo nos casos declarados de ruína inminente. 

m) As instalacións subterráneas dedicadas a aparcadoiros, actividades industriais, mercantís ou profesionais, 
servizos públicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo. 

n) A extracción de áridos e a explotación de canteiras, aínda que se produza en terreos de dominio público e 
estean suxeitos a concesión ou autorización administrativa. 

o) As actividades extractivas de minerais, líquidos, e de calquera outra materia, así como as de verteduras 
no subsolo. 

p) As obras de construción de infraestrutura civil, excepto que estes actos fosen detallados e programados 
como obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de ordenación territorial, sen prexuízo do 
disposto na lexislación sectorial aplicable. 

q) Quedan excluídas da preceptividade da licenza as obras de mantemento das obras públicas. 

r) As construcións nas zonas de dominio público, sen prexuízo do disposto na lexislación sectorial 
aplicable. 

s) A instalación ou situación de casas prefabricadas e instalacións similares, provisionais ou permanentes, 
excepto que se efectúen dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente 
previstas para a devandita finalidade. 

t) As talas e os abatementos de árbores que constitúan masa arbórea, espazo boscoso, arboredo ou parque, 
haxa ou non planeamento aprobado, a excepción das autorizadas en solo rústico por órganos 
competentes en materia agraria e/ou forestal. 

u) A instalación de invernadoiros. 

v) A colocación de carteis e valos de propaganda visibles desde a vía pública, sempre que non estean en 
locais pechados. 

w) Os peches e valados de predios. 

x) As parcelacións urbanísticas, salvo que estean contidas nun proxecto de compensación ou reparcelación 
aprobado. 

y) As obras de apertura de camiños e accesos a parcelas en solo rústico, salvo as autorizadas polo 
organismo competente en materia agraria e/ou forestal. 

z) As instalacións e construcións de carácter temporal destinadas a espectáculos e actividades recreativas. 

aa) Calquera intervención en edificios declarados como bens de interese cultural, catalogados ou protexidos. 

bb) E, en xeral, o resto de actos que sinalen os plans, as normas ou as ordenanzas. 

Art. 56. Competencia e procedemento 

1. A competencia para outorgar as licenzas corresponderá aos municipios segundo o procedemento previsto 
na lexislación de réxime local. Para o outorgamento da licenza solicitada serán preceptivos os informes 
técnicos e xurídicos sobre a súa conformidade coa legalidade urbanística.  

2. O procedemento de concesión será o establecido na LOUGA e levarase a efecto cumprindo: 

- Os requisitos xerais que establece a lexislación vixente de administración local. 

- As ordenanzas fiscais municipais. 
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- E  as condicións particulares en función dos diferentes tipos de licenzas. 

Art. 57. Vixencia, caducidade e eficacia temporal das licenzas 

1. As licenzas de obras caducan por incumprimento dos prazos ou condicións fixados, mediante a súa 
declaración formal en expediente tramitado con audiencia do interesado. 

2. Na concesión da licenza de obras comunicarase que se declarará a súa caducidade unha vez tramitado o 
procedemento, con audiencia ao interesado, polo transcurso dos seguintes prazos: 

- Un (1) ano para o inicio das obras. 

- Un (1) ano de interrupción unha vez iniciadas. 

- Catro (4) anos para a finalización. 

Os prazos aplicables ás licenzas de obras de edificación ou instalación no solo rústico serán os previstos no 
artigo Condicións xerais das edificacións en solo rústico desta Normativa. 

3. Os prazos de inicio e finalización contaranse a partir do día seguinte ao da notificación do acordo de 
concesión da licenza. 

4. Poderanse conceder prórrogas dos prazos das licenzas de obras dun (1) ano para o seu inicio, e de dous 
(2) para a súa finalización, tras solicitude expresa formulada antes da conclusión dos prazos establecidos 
e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación urbanística vixente no momento de concesión da 
prórroga. 

5. As licenzas que autoricen o inicio dunha actividade sometida a algún procedemento de avaliación 
ambiental indicarán o prazo para o inicio da actividade. Salvo excepción expresada na licenza, a 
actividade deberá iniciarse no prazo de seis (6) meses a contar dende a data de finalización das obras de 
acondicionamento ou construción, ou dende a notificación da licenza de actividade cando aquelas non 
sexan precisas. De non iniciarse a actividade no prazo sinalado, poderá declararse a caducidade da 
licenza previa instrución do correspondente procedemento con audiencia do interesado. 

 

Capítulo 2. Licenzas e outras formas de intervención administrativa 

Art. 58. Tipos de licenzas 

1. Os tipos de licenza son os que a continuación se relacionan: 

a) Licenza de parcelación e segregación. 

b) Licenza de obra maior. 

c) Licenza de obra menor. 

d) Licenza de primeira ocupación. 

e) Licenza de actividade. 

Art. 59. Licenzas de parcelación e segregación. 

1. Enténdese como a división de terreos en dous ou máis lotes. 

2. Considerarase  parcelación  urbanística, a división   de   terreos   en   dous   ou   máis   lotes   ou porcións  
a  fin  da súa urbanización ou edificación, xa sexa en forma simultánea ou sucesiva. Toda parcelación  
urbanística  deberá  acomodarse  ao disposto  na lexislación urbanística ou, en virtude da mesma, no 
presente PXOM. 

3. Considérase ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sexa contraria ao disposto no 
Planeamento Urbanístico, que infrinxa a lexislación urbanística, ou se efectúe sen a correspondente 
autorización administrativa. 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 34 

4. Considerarase segregación a división de fincas rústicas autorizable exclusivamente en virtude do 
contemplado pola lexislación urbanística vixente, quedando prohibida a creación de novos accesos 
públicos se non é no marco da lexislación agraria, as previsións do presente PXOM, ou actuacións de 
carácter supramunicipal. 

5. Tamén  poderá  autorizarse,  dentro do solo rústico, coa  exclusiva  finalidade  de regularizar a  
configuración  de  parcelas  lindantes,  a  segregación  e simultánea agregación en unidade de acto. En   
todo   caso,  as  segregacións  autorizables  en solo   rústico,   estarán   suxeitas   a   licenza municipal. 

6. Nas parcelacións e segregacións, procurarase que a división das fincas se axuste ás regras de xeometría, 
orde e uniformidade para a súa edificación de acordo co presente PXOM, preferentemente con lindes 
rectos e normais ás vías, xustificándose as divisións singulares que supoñan excepción a estas regras, que 
poderán vir motivadas por: 

a) As liñas de división de clases de solo, ordenanzas, graos, ou ámbitos de xestión. 

b) A preexistencia de accidentes topográficos, como valados, cómaros, regatos, camiños, ou outros 
análogos. 

c) A preexistencia de edificacións, incluídas no punto 1 deste documento, e ao exclusivo obxecto de 
garantir o retranqueo mínimo esixible pola ordenanza de aplicación. 

d) A normalización de predios en solo urbano consolidado, sempre que sexa necesario para que as parcelas 
iniciais sexan edificables conforme ao planeamento,  e sen aumentar o número de parcelas iniciais. 

7. Salvo que a ordenanza de aplicación estableza o contrario, ningunha parcelación poderá xerar un lote 
cunha fronte a vial público de lonxitude menor de 6 metros. 

Art. 60. Licenza de Obra Maior 

1. Acolleranse a esta licenza todas as obras destinadas a calquera das obras de edificación que pola súa 
complexidade necesiten a elaboración e aprobación de Proxecto Técnico. 

2. Excepto en solo rústico, e no solo  procedente de instrumentos de xestión e urbanización, será preceptivo 
a solicitude de aliñación oficial con carácter previo á solicitude de licenza de obra maior en tódalas obras 
a excepción das demolicións, co obxecto de determinar a súa clasificación, ou a posible cesión de terreos 
para completar a rede viaria establecida polo planeamento.  

3. A documentación, tramitación e vixencia serán os establecidos no presente documento. 

4. As obras de edificación están divididas en: 

a) Obras de demolición. Son obras de demolición ou derribo aquelas que se realizan para facer 
desaparecer un edificio ou parte do mesmo polo que se divide en: 

- Demolición Total: cando supoña a desaparición completa do edificio, incluso se na parcela se 
mantiveran outros edificios, xa que se pode executar de forma independente. 

- Demolición parcial: cando soamente se elimina unha parte da edificación. 

b) Obras nos edificios preexistentes. Son aquelas que non teñan consideración de obra menor 
conforme ao artigo seguinte. 

c) Obras de nova edificación. Comprende as seguintes obras: 

- Obras de nova planta, son aquelas mediante as cales se edifica un solar libre de edificación, 
tanto se a edificación se realiza de xeito tradicional como se trata de elementos prefabricados. 

- Obras de substitución, son aquelas que teñen por obxecto a nova construción dunha 
edificación, previa demolición total da existente. 

Art. 61. Licenza de Obra  Menor 

1. Consideraranse como menores aquelas obras e instalacións de técnica simple e escasa entidade 
construtiva e económica que non supoñan alteración do volume, do uso, das instalacións e servizos de 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 35 

uso común ou do número de vivendas e locais, nin afecten ao deseño exterior, a cimentación, a estrutura 
ou as condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacións de toda clase.   

2. En ningún caso se entenderán como tales as parcelacións urbanísticas, os muros de contención, as 
intervencións en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos 
de terra. Non se poderán independizar como obras menores, partes de obras incluídas en outras con 
consideración de maiores. 

3. Con carácter xeral son obras menores aquelas que: 

a) Non afecten aos elementos estruturais portantes ou resistentes da edificación, tales como 
cimentacións e estruturas. 

b) Non afecten globalmente ás instalación fundamentais das edificacións tales como climatización, 
seguridade, etc. Agás cando se trate de edificios de vivenda unifamiliar. 

c) Non teñan incidencia substancial na composición de fachada, e sempre que non menoscaben as 
condicións de habitabilidade. 

d) Pola súa escasa entidade non requiran da redacción dun proxecto completo asinado por técnico 
competente. 

e) Teñan por obxecto o acondicionamento dun local comercial, cando concorran as condicións 
anteriores e non se dea o suposto previsto no aptdo. 6 deste artigo. 

4. A documentación, tramitación e vixencia serán os establecidos no presente PXOM. 

5. En particular considéranse obras menores as seguintes: 

a) Obras menores de instalacións singulares 

- Quioscos, cando a súa superficie sexa inferior a 15 metros e teñan características de edificación 
desmontable. 

- Carpas, sempre e cando se monten con carácter provisional para un prazo non superior a 15 
días, con dirección facultativa. 

- Colocación de casetas prefabricadas de publicidade e venda, sempre e cando se acredite a 
titularidade ou autorización do titular do solo, non superen unha superficie de 15 m² e se 
xustifique a súa adecuación medioambiental. O tempo da instalación nunca será maior ao da 
duración das obras para as que se instala e sempre estarán vinculadas espacialmente a unha 
promoción completa. 

- Carteis e anuncios publicitarios, coas limitacións de dimensión e protección que se establecen 
no presente Plan, con dirección facultativa. 

b) Obras  menores de usos complementarios 

- Pechamentos e valados de parcelas. 

- Estanques, sempre e cando sexan decorativos, con volumes de auga inferiores a 15 m³. 

- Toldos de estacionamentos, sempre e cando teñan unha terminación en material de breixo ou 
similar nas edificacións unifamiliares, ou con materiais que acrediten a súa adecuación 
ambiental no resto dos supostos e se realicen con elementos estruturais lixeiros. Non se 
autorizarán cando o elemento en calquera dos seus puntos, supere a altura máxima do 
pechamento autorizado. 

- Instalacións deportivas, sempre e cando sexan descubertas e non teñan muros de pechamento 
de fábrica. 

- Ceadores, de materiais lixeiros prefabricados e facilmente desmontables, cunha superficie 
inferior a 20m² e 2,5 m de altura máxima. 

c) Obras menores no exterior das edificacións 
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- Modificación de aleiros. 

- Colocación de remates e instalacións en cubertas, tales como chemineas, aparatos de aire 
acondicionado, etc. 

- Reparación de cubertas, sempre que non afecten á estrutura da mesma nin do edificio. 

- Reparación, substitución ou modificación de acabados exteriores, excepto os que teñan 
consideración de obras maiores. 

- Colocación de anuncios, rótulos, bandeirolas, mostras, carteis, salvo que poidan afectar á 
seguridade vial, ou se sitúen na cuberta das edificacións, pois se consideran obras maiores. 

- Reparación, substitución ou modificación de carpinterías exteriores. 

- Colocación de rexas e toldos. 

- Barbacoas e anllares, con superficie inferior a 2 m² e altura máxima total de 3m. 

d) Obras menores no interior dos edificios 

- Acondicionamento de acabados, mellora ou cambios das instalacións. 

- Apertura de ocos e escaleiras de escasa entidade que non afecten a estrutura do edificio. 

6. O Concello poderá establecer a través dunha ordenanza procedementos abreviados de obtención de 
licenzas de obras menores no mesmo momento da solicitude. 

7. Non se esixirá licenza de obras menores para o acondicionamento de locais nos que se vaia a 
desenvolver unha actividade comercial cando así o dispoña a normativa aplicable. Nestes casos a licenza 
substituirase por outros medios de control alternativos.  

Art. 62. Licenza de Primeira Ocupación 

1. Queda sometida a este tipo de permisos a primeira ocupación dos inmobles resultantes das licenzas de 
obra nova e substitución, consolidación total e reconstrución, e ten por obxecto a comparación, mediante 
visita de inspección, do proxecto obxecto de licenza coa obra executada, poñendo de manifesto, en caso 
de existir, aquelas diferenzas de relevancia urbanística que sexan merecedoras de tramitación de 
expediente de legalización, previo á autorización de ocupación do inmoble, se procede. 

2. A reforma global dun edificio, que inclúa un cambio xeneralizado do seu  uso anterior, obriga tamén á 
obtención deste tipo de permiso antes de proceder a reutilizalo. 

3. Previa a apertura ou posta en marcha de establecementos industriais e mercantís, entendendo como tales 
toda clase de actividades, locais e espazos destinados aos usos de equipamento, servizos urbanos e 
administrativos de titularidade privada, así como aos usos terciario e produtivo, será preceptiva a 
existencia de licenza de primeira ocupación da edificación. 

Art. 63. Licenzas urbanísticas e subministración de servizos 

As empresas subministradoras de enerxía eléctrica, auga, gas, telefonía e outros servizos propios dos 
inmobles esixirán para a contratación provisional dos respectivos servizos a acreditación da licenza 
urbanística. 

Art. 64. Exercicio de actividades 

1. Con carácter xeral, o exercicio de actividades non se someterá á obtención de licenza ou outro medio de 
control preventivo.  

2. Sen prexuízo do indicado no apartado anterior, está sometido á obtención de previa licenza municipal o 
exercicio de actividades cando así o sinale a normativa correspondente, e en todo caso cando aquelas 
afecten á protección do medio ambiente ou do patrimonio histórico-artístico, a seguridade ou a saúde 
públicas, ou impliquen o uso privativo ou ocupación de bens de dominio público.  
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3. En particular, requirirán licenza municipal: 

a) Aquelas actividades que queden excluídas do ámbito de aplicación da normativa sectorial en 
materia de comercio, en particular as hoteleiras, turísticas e as referidas a espectáculos públicos 
e actividades recreativas, así como aquelas outras para as que, aínda dentro do devandito ámbito 
de aplicación, así se requira. 

b) Aquelas actividades que se atopen dentro do ámbito de aplicación da normativa de protección 
do medio  ambiente, cuxa autorización requira avaliación de incidencia ou impacto ambiental 
ou similares, resulte  esixible autorización ambiental integrada ou, en xeral, se consideren 
actividades molestas, insalubres, nocivas ou perigosas. 

c) Aquelas actividades a desenvolver en bens ou conxuntos que gocen de protección dende o punto 
de vista do patrimonio histórico-artístico ou da paisaxe.  

d) Aquelas actividades cuxo exercicio implique o uso privativo ou ocupación de bens de dominio 
público. 

e) Os cambios de uso, modificacións substanciais ou ampliacións relativas a actividades sometidas 
a licenza. 

f) Calquera outras actividades que se sinalen na normativa de aplicación 

4. Os supostos que esixan licenza de actividade e, ademais, licenza urbanística serán obxecto dunha soa 
resolución, sen prexuízo da formación e tramitación simultánea de pezas separadas para cada 
intervención administrativa. 

A resolución da solicitude de licenza de actividade terá prioridade sobre a correspondente á licenza 
urbanística. Procederase denegar a primeira, así se notificará ao interesado e non será necesario resolver 
sobre a segunda. 

En cambio, se procedera outorgar a licenza de actividade, o órgano municipal competente pasará a 
resolver sobre a licenza urbanística, notificándose o pertinente en forma unitaria ao interesado. 

5. No caso de que para o exercicio da actividade sexa preciso a realización de obras de construción, 
reforma, acondicionamento ou outras, haberá de obterse previa licenza municipal de obras aínda que non 
resulte esixible licenza de actividade, salvo naqueles casos en que a normativa aplicable substitúa a 
devandita licenza de obras por outro medio de control. 

6. Naqueles casos nos que para o exercicio dunha actividade non resulte precisa licenza municipal, 
requirirase con anterioridade ao inicio da mesma, formulación de declaración responsable ou 
comunicación previa ante o Concello por parte do interesado no seu exercicio. 

7. A non esixibilidade de licenza de actividade non exonera do control municipal sobre o uso de que se 
trate. 

Art. 65. Documentación mínima a aportar e tramitación das licenzas municipais 

A tramitación das licenzas municipais indicadas nos artigos precedentes realizarase de conformidade coa 
normativa urbanística e de procedemento vixente en cada momento. O Concello poderá aprobar, de 
conformidade coa normativa en materia de réxime local, unha ordenanza na que se especifique a 
documentación mínima que deba achegarse á solicitude de licenza ou, no seu caso, á declaración responsable, 
comunicación responsable ou similar. 

Art. 66. Información Urbanística 

Toda persoa poderá solicitar por escrito información sobre o réxime e condicións urbanísticas aplicables a un 
terreo concreto ou ao sector, polígono ou ámbito de planeamento no que se atope incluído, que será facilitada 
no prazo máis breve posible e, como máximo, no de 3 meses contados dende a presentación da solicitude no 
rexistro municipal. 
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Art. 67. Aliñación oficial 

1. Con carácter xeral, en toda clase de solos, a excepción de rústico e os que precisen ou procedan de 
xestión e urbanización previa, será preceptivo a solicitude de aliñación oficial, previa á solicitude de 
licenzas de obra maior a excepción das de demolición. 

2. Terá por obxecto determinar a clasificación das edificacións segundo o TÍTULO II.-Capítulo 7.Art. 38.2, 
así como a posible cesión de terreos para completar a rede viaria establecida polo planeamento en 
parcelas ocupadas ou vacantes, e a posición da futura edificación en relación coa/s vía/s ou espazo 
público circundante, en función do regulado nestas normas. 

3. Os Servizos Técnicos municipais determinarán, sobre plano topográfico aportado pola propiedade, onde 
se reflicte a parcela ou parcelas obxecto de solicitude de aliñación e con referencias a puntos fixos 
existentes exteriores, a aliñación oficial como transposición da sinalada na cartografía oficial, aumentada 
ata unha escala razoable en función da súa dimensión, que permita o seu replanteo de forma inequívoca 
sobre o terreo. No acto de sinalización de aliñación, os Servizos Técnicos municipais realizarán aqueles 
axustes evidentes por situacións preexistentes, e derivados da diferenza de escala, e de posibles 
desaxustes na cartografía base da ordenación, en base ao contido do TÍTULO I.-Capítulo 1.Art. 6 destas 
normas. Se o desaxuste fose de certa magnitude, deberá seguirse o procedemento do TÍTULO I.- 
Capítulo 1.Art. 7 ou, en último caso, a redacción dun estudio de Detalle. 

 

Capítulo 3. Deberes de uso e conservación. 

Art. 68. Deberes de uso e conservación 

1. Os propietarios de toda clase de terreos e construcións, deberán destinalos aos usos que resulten 
compatibles con este Plan, manténdoos en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade e 
ornamentos públicos, de acordo co estipulado na normativa autonómica e a estatal vixente.  

2. O mantemento dos edificios implica o permanente cumprimento das condicións reguladas para a 
Prevención de Incendios polo Código Técnico da Edificación, ou pola norma que fose de aplicación no 
momento da súa construción. 

Art. 69. Potestade municipal para ditar ordes de execución  

1.   O Concello ordenará, de oficio ou a instancia de calquera interesado, a execución das obras necesarias 
para conservar as condicións reguladas no artigo anterior, nos termos e condicións regulados na 
lexislación urbanística. 

2.   Tamén poderá o Concello, nos termos amparados pola lexislación urbanística, ordenar as obras que 
procedan para a adaptación de espazos libres aos criterios de seguridade, salubridade ou ornato públicos. 

3.   Dentro das esixencias das citadas condicións de mantemento considéranse incluídas as que se establecen 
nas normas xerais de edificación, e as que consecuentemente se recollen nalgunhas zonas de Ordenanza 
para o tratamento de medianeiras. 

Art. 70. Réxime especial das ordes de execución en relación con elementos situados en terreos 
clasificados como solo rústico e de núcleo rural. 

No suposto de que os propietarios incumprisen os deberes de conservación e rehabilitación establecidos 
no presente PXOM, en relación con elementos situados en terreos clasificados como solo rústico ou 
como solo de núcleo rural, procederase segundo o disposto na lexislación urbanística aplicable. 

Art. 71. Deber de conservación da urbanización  

1.   A conservación da urbanización, unha vez recibida, corresponderá ao Concello, salvo naqueles casos nos 
que se manifesten as circunstancias que se especifican a continuación. 
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2.   Nos termos dos Artigos 110 e 123 da lei 9/2002, da LOUGA e demais normativa aplicable, será 
obrigatoria a constitución dunha entidade urbanística de conservación, tanto para Unidades de Actuación 
como para Polígonos de Solo de Núcleo Rural, en calquera dos seguintes supostos:  

a) Cando así o estableza nos convenios urbanísticos incorporados ao planeamento. 

b) En todos os polígonos delimitados no termo municipal. Os propietarios asumirán neles só a 
conservación das zonas verdes de superficie unitaria inferior a 5.000 m² e o mobiliario urbano. A 
obriga de conservación rexerá por un prazo de 5 anos desde a recepción da urbanización. 

c) En aqueles ámbitos nos que se constitúa a favor do Concello un dereito de servidume de uso público 
da superficie dunha parcela privada (“cesión de uso de superficie”), cando esta lle vaia a pertencer a 
dous ou máis propietarios, ou a dúas ou máis comunidades de propietarios en réxime de división 
horizontal. Se afectase só a un único propietario ou a unha comunidade de propietarios en réxime de 
división horizontal, asumirá directamente a obriga de conservación sen necesidade de constituírse en 
entidade urbanística de conservación. En todo caso, a obriga de conservación será perpetua e 
referirase ao pavimento, placa de formigón e elementos baixo rasante. Tamén aos elementos 
impermeabilizantes e servizos ou redes que discorran enterrados ou sobre rasante, farois, mobiliario 
urbano, etc… 

d) Naqueles polígonos nos que se executen “rúas de coexistencia”. O deber de conservación será por 
un prazo de 5 anos e referirase á totalidade dos servizos das devanditas rúas. 

3.   O planeamento no que se recolla a ordenación detallada dos ámbitos poderá, xustificadamente e 
atendendo ás peculiaridades do caso concreto de que se trate, aumentar o prazo de conservación ata un 
máximo de 10 anos. Así mesmo, o devandito planeamento poderá modular motivadamente o contido ou 
o alcance do deber de conservación. 

4.   A constitución da entidade urbanística de conservación será coincidente coa recepción da urbanización 
polo Concello. Da obriga de conservación deixarase constancia como carga real na descrición das fincas 
resultantes do proxecto de equidistribución e na súa posterior inmatriculación das mesmas no Rexistro 
da Propiedade. 

5.   En tanto non se constitúa a entidade, a conservación da urbanización corresponderalle aos propietarios 
do polígono en proporción as súas respectivas cotas de participación no mesmo. No suposto de 
constitución dunha servidume de uso público sobre unha superficie privada (“cesión de uso de 
superficie”) corresponderalle aos propietarios da parcela afectada. 

6.   Transcorrido o prazo do deber de conservación, a entidade poderá instar ante o Concello a súa 
disolución, acreditando que os elementos da urbanización áchanse en bo estado de conservación na data 
de presentación da solicitude. A administración municipal, unha vez comprobado o anterior extremo, 
autorizará a disolución da entidade e asumirá a conservación da anterior. 

7.   As entidades de conservación constituídas antes da entrada en vigor deste PXOM poderán solicitar en 
calquera momento a revisión dos seus estatutos para adaptarse ao disposto neste artigo. Poderán tamén 
instar a súa disolución se xa non resulta obrigada a asumir a conservación da urbanización, cumprindo os 
requisitos sinalados no punto anterior. 

8.   Fóra dos supostos anteriores, cando a totalidade ou unha parte da superficie da urbanización se dedique 
ao servizo exclusivo dos propietarios, ou se ache en réxime de condominio, estes asumirán a súa 
conservación, sen necesidade de constituír unha entidade de conservación. O deber de conservación terá 
prazo indefinido e referirase á totalidade dos servizos das devanditas superficies de servizo exclusivo. 

Art. 72. Declaración de ruína 

Cando algunha construción ou parte dela estivese en estado ruinoso, o Concello, de oficio ou a instancia de 
calquera interesado, a declarará en situación de ruína e acordará a total ou parcial demolición, previa 
tramitación do oportuno expediente contraditorio con audiencia do propietario e dos moradores, salvo 
inminente perigo que o impedise. 

Declararase o estado ruinoso dos edificios nos supostos recollidos na lexislación aplicable. 
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Art. 73. Declaración de ruína en elementos catalogados ou protexidos. 

Nos bens declarados de interese cultural e nos núcleos históricos estarase ao disposto na lexislación do 
patrimonio histórico aplicable. En todo caso, a apertura do expediente declarativo da ruína deberá ser 
comunicada á administración sectorial correspondente e calquera actuación sobre o ben afectado, e en 
particular a eventual demolición total ou parcial, incluso unha vez declarada a ruína, requirirá da previa 
autorización da mesma. 
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TÍTULO V.- Normas xerais dos usos. 

Capítulo 1. Disposicións xerais 

Art. 74. Concepto e regulación dos usos 

1. O PXOM regula os usos en terreos e construcións de acordo coas actividades que poderían 
desenvolverse neles.  

2. No solo clasificado como urbano consolidado e solo de núcleo rural, a regulación realizarase de forma 
pormenorizada a través das condicións de uso establecidos para cada zona de ordenanza.  

3. Para o desenvolvemento dos ámbitos de Solo Urbano non consolidados e os sectores de Solo 
Urbanizable, onde o PXOM regula os usos globais, o planeamento que conteña a Ordenación Detallada, 
desenvolverá os usos axustándose ao que se establece nestas normas por tratarse dunha regulación de 
carácter xeral para todo o termo municipal.  

4. No solo clasificado como rústico determínanse os usos permitidos, autorizables e prohibidos para cada 
categoría.  

Art. 75. Aplicación 

1. As condicións xerais ou particulares dos usos serán de aplicación a: 

- Áreas reguladas por ordenanzas particulares do PXOM ou por planeamentos específicos na forma e 
circunstancias que para cada un deles se definan. 

- Áreas de planeamento de desenvolvemento, podendo conter todos eles, as determinacións que non 
desvirtúen os preceptos do presente título. 

- Áreas de planeamento incorporado que deberán adaptarse na súa interpretación aos criterios deste 
título. O ámbito de Porto do Molle, rexerase polo Anexo incorporado a este documento, en todos os 
usos contemplados, a excepción do residencial, expresamente prohibido. 

2. Serán de aplicación as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas que 
establece a normativa vixente. 

3. As condicións xerais ou particulares dos usos, non serán de aplicación aos existentes, salvo que o fagan 
as obras que afectan aos elementos particulares ou parámetros que se regulan no presente título, incluso 
nos casos de usos alternativos nos edificios existentes nos que non se aplicarán as alturas libres dos 
locais asignados por razón de uso, salvo o que estableza a lexislación sectorial. 

4. Serán de aplicación nos edificios nos que, polo nivel de intervención é posible o cumprimento do réxime 
xeral de usos.  

5. En calquera caso, deberanse cumprir os requisitos da lexislación sectorial que fose de aplicación, e en 
particular as recollidas nas condicións xerais de Seguridade e Hixiene, que deberán ser verificadas polos 
organismos competentes no momento oportuno.  

Art. 76. Actividades permisibles 

Só se poderán instalar nas diferentes clases de solo as actividades que, pola súa propia natureza ou por 
aplicación de medidas correctoras adecuadas, resultasen adecuadas segundo o disposto na normativa 
sectorial de  aplicación. 

Art. 77. Niveles e diferenciación urbanística dos usos 

1. Cando o uso principal está acompañado de outros, cada un deles cumprirá coas especificacións que lle 
fosen de aplicación.  

2. Para a definición das condicións de edificación que corresponden ao edificio, tense en conta o uso que 
tivera maior superficie construída.  
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3. Cando as ordenanzas da zona ou as ordenanzas particulares establezan usos situados en dúas plantas 
adxacentes nas que sexa necesaria a súa conexión, esta se resolverá, sempre que estean comunicadas 
directamente entre si, a través dun acceso que cumpra as condicións requiridas polo planeamento 
vixente.  

4. Cando o réxime de usos compatibles admita distintos usos ao residencial na planta baixa, primeira ou 
planta de pisos, para a súa admisión, será como nova implantación o cambio de uso, clase, categoría. Os 
locais deberán ter acceso independente desde o portal ou o exterior nos termos que correspondan pola 
súa razón de uso. Tan só se admitirá uso compartido con vivendas nos usos TO-1, EE-5, ES-3 y EA-1. 
Nestes usos, ademais poderase empregar o mesmo acceso que ás vivendas. 

5. Non admitirán usos terciarios recreativos ou comerciais nas plantas situadas sobre as vivendas. 

Art. 78. Situacións de uso 

1. Para todos os grupos, tipos e subtipos e categorías de uso establécense, con carácter xeral, as seguintes 
situacións: 

- Situación E - Exclusiva: cando o uso pode ocupar por completo e con carácter exclusivo, o edificio. 

- Situación B - Baixa: cando debe estar situado na planta baixa do edificio. 

- Situación I - Inferior: cando pode estar situado nas plantas inferiores do edificio, é dicir, baixa, 
semisoto e soto. 

- Situación C - Compartida: cando pode compartir o edificio con outros usos sen concreción de 
situación. 

- Situación D – Doméstica: cando pode compartir as vivendas. 

2. Cando se establecen os usos permitidos nun ámbito e non se sinala ningunha situación específica, se 
entenderase que se autorizan en calquera situación, salvo que expresamente se sinale algunha limitación, 
coa única excepción da situación D (doméstica) que só se autorizará cando concretamente se estableza 
nas Normas Particulares de cada Zona de Ordenación Urbanística. Salvo que se especifique o contrario, 
a situación C só se aplicará e sempre será posible aos usos: TO-1, EE-5, ES-3 e EA-1. 

Sección 2ª. Clasificación de usos 

Art. 79. Tipos de usos 

1. A efectos destas Normas Urbanísticas e das incluídas nas figuras de planeamento que desenvolven os 
ámbitos delimitados no PXOM establécense as seguintes clases de usos: 

a) Polo seu grao de pormenorización: 

- Usos Globais. Uso xenérico maioritario asignado a unha zona de ordenación urbanística. Cada 
sector ou ámbito definido polo planeamento ten atribuído un uso global, salvo que se dividan 
en zonas diferentes nos que realiza unha asignación diferenciada de usos globais. 

- Usos Pormenorizados. Correspondente ás diferentes tipoloxías en que poden desagregarse os 
usos globais. 

b) Por su estado: 

- Usos Existentes. Usos ou actividades existentes en edificios, terreos ou instalacións, con 
anterioridade á aprobación do presente PXOM.  

- Usos Propostos. Son os propostos polo PXOM nas áreas delimitadas pola ordenación 
detallada, ben sexan xerais ou pormenorizados. 

c) Segundo o seu réxime de relación: 

- Uso principal ou característico: Son aqueles que se establecen no planeamento como 
predominantes nun sector, zona ou parcela. 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 43 

- Usos compatibles: Son aqueles que poden substituír, ou se poden simultanear co uso principal. 

- Usos complementarios: Son aqueles que se permiten coa obriga de que exista o uso principal 
ou o compatible ao que complementen nunha proporción mínima do 50% da superficie 
edificable. 

- Usos prohibidos: Son aqueles que expresamente se consideran inadmisibles por contravir as 
previsións de ordenación e resultar incompatibles cos usos permitidos. 

d) Pola súa titularidade e aproveitamento: 

- Usos Públicos. Corresponden a aqueles que se realizan en espazos ou edificios nos que se 
permite a súa utilización libre e indiscriminada por toda a poboación. 

- Usos Privados. Son aqueles que se utilizan exclusivamente polos propietarios do solo ou a 
edificación. Quedan incluídos os usos de carácter comunitario utilizados por un número 
limitado de persoas con suxeición a normas de copropiedade. 

Art. 80. Usos en edificacións fóra de ordenación 

A situación de fóra de ordenación dunha edificación non imposibilita o seu uso de conformidade co previsto 
nos Artigos 40 e 41 das presentes Normas. 

Art. 81. Usos en solo rústico 

As normas particulares correspondentes a cada unha das categorías en que se organiza o Solo Rústico 
regulan as limitacións dos usos e das edificacións vinculadas a eles, de acordo co Artigo 33, Usos e 
actividades en solo rústico, da LOUGA. 

 

Sección 3ª. Estrutura xeral de usos 

Art. 82. Cadro de estrutura xeral de usos 

1 USO GLOBAL R RESIDENCIAL

GRAOS

1.1 RU Unifamiliar RU Unifamiliar
1.2 RB Bifamiliar RB Bifamiliar
1.3 RM Multifamiliar RM Multifamiliar

2 USO GLOBAL I INDUSTRIAL

GRAOS

2.1 IP IP-1 Talleres Artesanais
IP-2 Pequena Industria
IP-3 Industria Media
IP-4 Gran Industria

2.2 IA Almacenamento IA-1 Almacéns
IA-2 Loxística
IA-3 Depósito e Reciclaxe de Residuos Inertes.
IA-4 Almacenamento ao aire libre. Depósito de vehículos usados.

2.3 IC Comercio Industrial IC-1 Industria Escaparate
IC-2 Comercio por xunto
IC-3 Comercio de maquinaria 

2.4 IAb IAb-1 Estacións de servizo
IAb-2 Depósito de combustibles gasosos e líquidos
IAb-3 Depósitos de combustibles sólidos

2.5 IT Tecnoloxía IT-1 Investigación tecnolóxica

3 USO GLOBAL T TERCIARIO

GRAOS

3.1 TO Oficinas TO-1 Consultoría e despachos profesionais
TO-2 Oficinas e bancos
TO-3 Seguridade Privada.
TO-4 Concesionarios de Vehículos.

3.2 TC Comercial TC-1 Comercio Minorista.
TC-2 Comercio Medio.
TC-3 Galerías Comerciais. 
TC-4 Grandes Almacéns.
TC-5 Grandes Superficies.

SUBTIPO: USO PORMENORIZADO CATEGORIA: USO ESPECÍFICO

SUBTIPO: USO PORMENORIZADO CATEGORIA: USO ESPECÍFICO

Produción e transformación

Abastecemento de 
Combustible

SUBTIPO: USO PORMENORIZADO CATEGORIA: USO ESPECÍFICO
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3.3 THS Hostalería THS-1 Bares e cafeterías sen espectáculo.

THS-2 Restaurantes.
THS-3 Discotecas, bares con espectáculo e pubs.
THS-4 Casinos, bingos e recreativos.

THS-5 Cines, teatros e salas de concertos.
3.4 TH Hoteleiro TH-1 Hoteis, Hostais y Pensións

TH-2 Aparto-hoteis
TH-3 Casas rurais 
TH-4 Gardería de Animais
TH-5 Residencias de estudantes
TH-6 Cámping

4 USO GLOBAL E EQUIPAMENTO  DOTACIONAL

GRAOS

4.1 ED Deportivo ED-1 Instalacións sen espectadores.

ED-2 Instalacións con espectadores.
ED-3 Spas e Ximnasios

4.2 EE Educativo EE-1 Centros de ensinanza primaria e garderías de tit. pública ou privada
EE-2 Centros de ESO de titularidade pública ou privada
EE-3 Centros de IESP de titularidade pública ou privada
EE-4 Outras ensinanzas oficiais. (Conservatorios, Educación Física, etc)
EE-5 Ensinanzas non oficiais.

4.3 EC Cultural EC-1 Centros Culturais, Auditorios,  Bibliotecas, Museos.
EC-2 Salas e locais con fins culturais (Conferencias, galerías, exposicións)

4.4 ES Sanitario ES-1 Hospitais, clínicas e sanatorios
ES-2 Consultorios, ambulatorios, centros de saúde e centros de urxencias. 
ES-3 Consulta médica e fisioterapia.
ES-4 Establecementos veterinarios.

4.5 EA Administrativos EA-1 Oficinas da administración.
EA-2 Bombeiros.
EA-3 Seguridade pública.
EA-4 Servizos de abastecemento e matadoiros.
EA-5 Canceiras municipais.
EA-6 Servizos de limpeza e almacéns municipais
EA-7 Servizos de parques e xardíns.

4.6 EAs Asistencial EAs-1 Centros de día sen residencia
EAs-2 Residencias terceira idade. 

4.7 ER Relixioso ER-1 Centros de culto e reunión sen residencia anexa
ER-2 Centros de culto e reunión con residencia anexa

4.8 EF Funerarios EF-1 Cemiterios e crematorios
EF-2 Tanatorios

4.9 EAb Abastecemento EAb-1 Matadoiros
EAb-2 Mercados centrais e abastos 

5 USO GLOBAL V TRANSPORTE E INFRAESTRUTURAS

GRAOS

5.1 VI Infraestrutura de transporte VI-1 Transporte por estrada Para a categoría VA-1:
5.2 VR Viario rodado VR-1 Redeviaria a En planta baixa e/ou semisoto de edificios.
5.3 VP Viario peonil VP-1 Vías peonís b En planta soto de edificios.

VP-2 Carrís de bicicletas. c En planta de cuberta de edificios.

5.4 VA Aparcadoiro VA-1 Garaxe-aparcadoiro de uso unifamiliar ou colectivo
d

En parcela e espazos libres privados, sobre ou 
baixo rasante.

VA-2 Garaxe-aparcadoiro en edificio exclusivo
VA-3 Talleres de automóbiles e/ou maquinaria agrícola

6 USO GLOBAL IB INFRAESTRUTURAS BÁSICAS

GRAOS

6.1 IB Infraestruturas Básicas IB-1 Abastecemento de auga
IB-2 Enerxía eléctrica
IB-3 Saneamento.
IB-4 Servizos de telefonía
IB-5 Recollida de residuos urbanos
IB-6 Tratamento de residuos urbanos

7 USO GLOBAL ZV ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES

GRAOS

7.1 ZV Zonas Verdes Privadas ZV-1 Xardíns privados
ZV-2 Patios de mazá
ZV-3 Áreas axardinadas privadas

7.2 ZVP Zonas Verdes Públicas ZVP-1 Espazos libres  públicos
ZVP-2 Áreas axardinadas
ZVP-3 Parques urbanos

ZVP-4 Parques forestais

SUBTIPO: USO PORMENORIZADO CATEGORIA: USO ESPECÍFICO

SUBTIPO: USO PORMENORIZADO CATEGORIA: USO ESPECÍFICO

SUBTIPO: USO PORMENORIZADO CATEGORIA: USO ESPECÍFICO

SUBTIPO: USO PORMENORIZADO CATEGORIA: USO ESPECÍFICO
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8 USO GLOBAL A AGROPECUARIOS

GRAOS

8.1 AA Agrícola AA-1 Naves almacén.
AA-2 Naves de transformación.

8.2 AG Gandeira AG-1 Nave almacén. Grao I
AG-2 Establos, cuadras. Grao II
AG-3 Granxas. Grao III

9 USO GLOBAL N NATURAIS

GRAOS

9.1 NV Area de Vexetación
9.2 NC Área de Cultivo
9.3 NA Área de Auga
9.4 NV Vías Rurais
9.5 NT Turismo Recreativo

10 USO GLOBAL EX EXTRACTIVOS E MINARÍA

GRAOS

10.1 EXA Áridos
10.2 EXM Acuíferos

SUBTIPO: USO PORMENORIZADO CATEGORIA: USO ESPECÍFICO

SUBTIPO: USO PORMENORIZADO CATEGORIA: USO ESPECÍFICO

SUBTIPO: USO PORMENORIZADO CATEGORIA: USO ESPECÍFICO

 

 

Capítulo 2. Uso Residencial 

Art. 83. Definición 

É o establecido nun edificio ou parte dun edificio destinado a proporcionar aloxamento permanente ás 
persoas. 

Art. 84. Usos pormenorizados. 

a) Subtipo 1.- Uso Residencial Unifamiliar (RU) 

b) Subtipo 2.- Uso Residencial Mixto (RM) 
 

SUBTIPO CATEGORIA USO ESPECÍFICO 

1 

Unifamiliar (RU). 

Corresponde a unha vivenda illada, ou agrupación de vivendas (pareadas, encostadas, 
complexo inmobiliario). 

2 
 

Residencial Mixto (RM) 

Corresponde a edificacións que integran dúas ou máis vivendas nunha única 
edificación colectiva, con accesos e elementos comúns á totalidade das vivendas. 

 

Art. 85. Vivenda exterior. 

1. Salvo determinación contraria na ordenanza de zona, tódalas vivendas de nova edificación deberán ser 
exteriores, para o cal tódalas pezas habitables terán ocos que abran a espazo aberto ou a patios que 
cumpran as condicións que se establecen nestas normas, e polo menos, dous dos seus ocos, un dos cales 
será necesariamente o estar ou estar-comedor, recaerán sobre rúa, espazo libre público, espazo libre 
privado en contacto coa vía pública ou patio aberto á vía pública ou patio exterior (espazo exterior de 
calidade). Nos supostos de vivenda mínima bastará con que un dos ocos cumpra este último requisito. 

2. Ningunha vivenda colectiva de nova edificación terá peza habitable algunha co piso en nivel inferior ao 
do terreo en contacto con ela. 

3. Para a consideración de vivenda exterior, deberanse cumprir os requisitos establecidos nas Normas de 
Habitabilidade de Vivendas en Galicia (DOG nº53 de 18/3/2010). 
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Art. 86. Programa mínimo de vivenda. 

1. Estarase ao disposto na normativa vixente en materia de habitabilidade, Normas de Habitabilidade de 
Vivendas en Galicia (DOG nº53 de 18/3/2010). 

Art. 87. Deseño. 

1. Estarase ao disposto no Código Técnico da Edificación (CTE).  

Art. 88. Superficies e dimensións mínimas. 

1. Estarase ao disposto na normativa vixente en materia de habitabilidade, actualmente as Normas de 
Habitabilidade de Vivendas en Galicia (DOG nº53 de 18/3/2010). 

2. Nas edificacións tradicionais dos núcleos rurais, e edificios catalogados por este PXOM, os parámetros 
para as dimensións establecidas poderán, xustificadamente adaptarse para axustalos á singularidade deles 
co fin de manter ou preservar, no seu caso, as tipoloxías e as súas características especiais. 

Art. 89. Habitabilidade, accesibilidade e hixiene. 

1. Estarase ao disposto no Código Técnico da Edificación. 

2. As condicións de habitabilidade das vivendas rexeranse polo disposto na normativa vixente de 
aplicación, actualmente las Normas de Habitabilidade de Vivendas en Galicia (DOG nº53 de 18/3/2010). 

3. As condicións de iluminación, ventilación, servizos e instalacións, evacuación de fumes, dimensións 
mínimas e distribución serán as que se regulan nas presentes normas, a normativa vixente de 
habitabilidade e o CTE. 

Art. 90. Iluminación natural e visibilidade. 

1. As vivendas contarán con fachada con aberturas en contacto co espazo exterior ou a un patio. A 
superficie vidrada cumprirá o establecido no CTE. Nas zonas onde a ordenanza non o prohiba, poderán 
dar patio de parcela. 

2. Estarase ao disposto na normativa vixente en materia de habitabilidade, Normas de Habitabilidade de 
Vivendas en Galicia (DOG nº53 de 18/3/2010). 

Art. 91. Ventilación. 

1. Toda peza habitable deberá dispoñer de aberturas practicables nas fachadas dando a un espazo exterior 
ou  a patio de parcela cuxa superficie deberá cumprir co CTE.  

2. Nas cociñas e nas zonas onde a ordenanza non o prohiba, poderán dar patio de parcela. 

3. Estarase ao disposto na normativa vixente en materia de habitabilidade, Normas de Habitabilidade de 
Vivendas en Galicia (DOG nº53 de 18/3/2010). 

Art. 92. Posición. 

Non se permiten os usos residenciais baixo rasante, soto ou semisoto. Nestas plantas só permiten 
dependencias de servizos para a casa en calquera das categorías, pero en ningún caso se permitirán 
habitacións ou dormitorios. 

Art. 93. Acceso ás vivendas. 

1. As vivendas multifamiliares poderán ter acceso a cada unha das casas a través de espazos comúns 
cumprindo as condicións de accesibilidade reguladas polas disposicións vixentes. 

2. Nos percorridos de acceso ás vivendas no interior do edificio, os pasos terán as medidas mínimas que 
establece o CTE. 

3. As escaleiras cumprirán coas condicións que establece o CTE. 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 47 

4. Deberá cumprirse en todo caso a regulación establecida polo CTE para a protección  de incendios. 

Art. 94. Dotacións. 

Deberán cumprirse as dotacións mínimas de instalacións nas vivendas da Normativa vixente de 
habitabilidade. 

Art. 95. Prazas aparcadoiros 

A dotación de aparcadoiro fixarase en función da lexislación de solo vixente e á ordenanza de aplicación 
do PXOM. 

 

Capítulo 3. Uso industrial 

Art. 96. Definición  

Defínese como uso industrial o correspondente aos establecementos dedicados ao conxunto de 
operacións que se executan para a obtención e transformación de primeiras materias, así como a súa 
preparación para posteriores transformacións, incluso o envasado, almacenaxe, transporte e distribución, 
así coma o desenvolvemento e produción de sistemas informáticos, audiovisuais e outros similares, 
independentemente de cal sexa a súa tecnoloxía. 

Art. 97. Usos Pormenorizados. 

a) Subtipo 1.- Industria Produción e Transformación  IP  

b) Subtipo 2.- Industria de Almacenaxe    IA 

c) Subtipo 3.- Comercio Industrial    IC 

d) Subtipo 4.- Abastecemento de combustibles   IAb 

e) Subtipo 5.- Tecnoloxía     IT 
 

 
SUBTIPO CATEGORÍA: USO ESPECÍFICO 

1 

Produción e Transformación (IP): 
Aquela destinada a calquera das funcións encadradas 
no uso industrial.  
De entre as distintas funcións integrables na clase de 
industria, procede distinguir a efectos de localización 
no espazo, polo seu específico impacto urbano e para 
o establecemento, no seu caso, de condicións 
particulares. 

Talleres (IP-1). 
Produción artesanal e Instalacións compatibles 
co uso residencial. Superficie útil de traballo < 
200 m². 
Pequena Industria (IP-2). 
Pequenos talleres e industrias de servizos de 
superficie < 1.000 m² e que non creen tráfico 
de mercancías que interfira co residencial. 
Industria Media (IP-3). 
Instalacións < 5.000 m² e xeran un tráfico de 
mercancías de importancia. 
Gran Industria (IP-4). 
Instalacións > 5.000 m². 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 48 

 
SUBTIPO CATEGORÍA: USO ESPECÍFICO 

2 

Almacenamento (IA): 
Comprende actividades cuxo obxecto é o depósito, 
garda, custodia, clasificación e distribución de bens, 
produtos e mercancías con exclusivo subministro a 
almacenistas, instaladores, fabricantes, distribuidores 
e, en xeral, sempre que a superficie destinada a venta 
directa ao público. Exceptúanse os almacéns anexos 
a outros usos non industriais. 

Almacenes (IA-1) 

Loxística (IA-2) 

Depósito e reciclaxe de residuos inertes (IA-3) 

Almacenamento ao aire libre. Depósito de 
vehículos. (IA-4) 

3 

Comercio Industrial (IC): 
Almacéns ou establecementos industriais que 
incorporan superficie de venta de produtos 
almacenados, montados ou producidos no edificio. 

Industria Escaparate (IC-1). 
Edificación nos bordos dalgúns eixos 
estruturantes. Pode acoller actividades 
industriais limpas, de alta tecnoloxía, talleres e 
locais de exposición e venda e oficinas e 
servizos ligados ou non á propia demanda 
industrial.  
Comercio ao por maior (IC-2). 
Actividade para a compra de bens e servizos 
para a súa venda posterior en grandes 
cantidades. 
Comercio de Maquinaria (IC-3) 

4 
Almacenamento de combustible (IAb): 
Espazos e instalacións destinados ao almacenamento 
e subministro de combustible 

Estacións de servizo (IAb-1). 
Depósito de combustibles gasosos e líquidos 
(IAb-2). 
Depósito de combustibles sólidos (IAb-3). 

5 

Tecnoloxía (IT): 
Actividades baseadas fundamentalmente en novas 
tecnoloxías, cuxo obxecto de produción é o manexo 
de información, cálculo e proceso de datos, 
desenvolvemento de software e de sistemas 
informáticos, e en xeral, actividades de investigación 
e desenvolvemento. 
Inclúense as actividades de uso privado, colectivo ou 
público destinadas á realización de tarefas 
administrativas, burocráticas, técnicas, creativas ou 
de montaxe e produción, que se desenvolvan en 
espazos de tipoloxía similar ás anteriores, destinadas 
á investigación e á alta tecnoloxía 

 
 
 
 

Art. 98. Condicións xerais dos usos industriais 

1. Considéranse de obrigatorio cumprimento sen necesidade de acto previo ou requirimento de suxeición 
individual as presentes Normas, así como as Ordenanzas Municipais, Normativa Sectorial Autonómica e 
demais regulacións existentes ou que se promulguen no sucesivo, sobre os usos industriais, en relación 
coa protección do medio ambiente e sobre emisión de axentes contaminantes, tanto para as instalacións 
de nova implantación, como para a modificación das existentes.  

2. O resto de condicións rexeranse polas Ordenanzas Municipais Específicas vixentes á data da aprobación 
ou calquera outro que puidese substituíla. 

3. No ámbito concreto do Parque Empresarial Terciario “Porto do Molle”, serán de aplicación as 
condicións establecidas no Plan de Sectorización que o PXOM incorpora. 
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4. Ordenación de carga e descarga: Cando a superficie de produción ou almacenaxe supere os 500 m², a 
instalación disporá dunha zona exclusiva para a carga e  descarga dos produtos no interior da parcela, 
dentro ou fóra do edificio, de tamaño suficiente para estacionar un camión, cunhas bandas libres laterais 
permanentes de 1m. Para superficies superiores a 1.000 m² deberá duplicarse o devandito espazo e 
engadirse unha unidade máis por cada 1.000 m² máis de superficie de produción ou almacenaxe. 

5. Disporase dunha praza de aparcadoiro por cada 100 m²c, a excepción dos talleres de reparación de 
automóbiles que disporán dunha praza de aparcadoiro por cada 25 m²c útil de taller, quedando 
expresamente prohibida a utilización da vía pública, a efectos de reparación ou manipulación dos 
vehículos. 

6. Os usos IP-1 e IA-1 admitiranse en plantas sotanos sempre e cando esten vencellados o mesmo uso que 
en planta baixa. 

Art. 99. Condicións particulares do uso industria de produción e transformación (IP) 

1. Aquelas parcelas situadas en lindancia ou integrado nunha zona residencial ou de servizos, as condicións 
estéticas da edificación serán as mesmas que se fixen para o uso principal onde se sitúen. Así mesmo, as 
industrias situadas fóra do medio urbano deberán implantarse cunhas condicións estéticas acordes coa 
protección do medio natural que se establece nas presentes normas e nas ordenanzas particulares. 

2. As características construtivas deberán axustarse ás necesarias para a actividade que se desenvolva así 
como as dimensións dos locais e a circulación interior, e os servizos de persoal necesarios. Cumpriranse 
as normas e ordenanzas de protección de incendios, as de carácter laboral e as reguladas para cada unha 
das actividades polas súas respectivas lexislacións sectoriais e polo CTE. 

3. Esixirase unha praza de aparcadoiro por cada 200 m²c de superficie edificable, coas salvidades ou 
complementariedades que se regula para cada tipo. En tódolos tipos os vehículos de transporte propios 
da actividade e os que efectúen os subministracións deberán resolver o aparcadoiro dentro da parcela. 

 

Capítulo 4. Uso terciario 

Art. 100. Definición  

1. É o que ten por finalidade a prestación de servizos ao público, as empresas ou organismos, tales coma os 
servizos de aloxamento temporal, comercio ao por menor nas súas diferentes formas, información, 
administración, xestión, actividades de intermediación financeira ou outras similares. 

Art. 101. Usos pormenorizados. 

a) Subtipo 1.- Terciario Oficinas    TO 

b) Subtipo 2.- Terciario Comercial   TC 

c) Subtipo 3.- Terciario Hostalería   THS 

d) Subtipo 4.- Terciario Hoteleiro   TH 
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SUBTIPO CATEGORÍA: USO ESPECÍFICO 

1 Oficinas (TO). 
Corresponden a locais destinados á prestación de 
servizos profesionais, financeiros, de información 
ou outros, sobre a base da utilización e transmisión 
de información, ben ás empresas ou aos particulares. 
Son usos de servizos destinados a actividades de 
carácter administrativo, técnico, burocrático, 
financeiro, de información ou xestión, así como hai 
servizos empresariais vinculados coas novas 
tecnoloxías derivadas do manexo de información e 
do proceso de datos, que se desenvolven no seu 
conxunto en oficinas e despachos. 

Consultoría e despachos profesionais (TO-1). 

Oficinas e bancos (TO-2) 

Seguridade privada (TO-3) 

Concesionarios de vehículos (TO-4) 

2 

Comercial (TC). 
Corresponden aos usos situados en edificios, locais 
e espazos destinados á subministración directo de 
produtos ou servizos ao público mediante venta ao 
pormenor. 

Comercio minorista (TC-1) 
Establecemento comercial que ten unha 
superficie de venda non superior a 450 m². 
Comercio medio (TC-2). 
Establecemento comercial que ten unha 
superficie de venda comprendida entre os 450 e 
os 750 m². 
Galerías comerciais (TC-3). 
Establecementos individuais ou colectivos que, 
destinándose ao comercio ao por menor de 
calquera clase de artigos, teñan unha superficie 
útil para a exposición e venda ao público 
superior 750m² e inferior a 2.500 m². 
Grandes almacéns (TC-4). 
Grandes establecementos comerciais 
almacenistas ou minoristas insertos na trama 
urbana con gran variedade de produtos e 
xeralmente con aparcadoiro subterráneo. 
Grandes superficies (TC-5). 
Grandes establecementos comerciais de carácter 
periférico en parcelas con grandes superficies de 
aparcadoiros. 

3 
Hostalería (THS): 
Inclúe os usos integrados no sector da hostalería e 
destinadas a recreo, relación e diversión do 
conxunto da poboación. 

Bares, cafeterías sen espectáculo e pubs (THS-
1). 
Restaurantes (THS-2). 
Discotecas e bares con espectáculo (THS-3). 
Casinos, bingos e recreativos (THS-4). 
Cines, teatros e salas de concertos (THS-5). 
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4 

Hoteleiro (TH). 
A efectos do disposto nestas Normas enténdese por 
uso hoteleiro as edificacións e instalacións de uso 
privado e colectivo destinadas á residencia 
ocasional e transitoria, non incluíbles polas súas 
específicas características no uso residencias 
colectivas. 

Hoteis, hostais e pensións (TH-1). 

Hoteis: establecementos comerciais abertos ao 
público que, ofrecendo aloxamento turístico, 
con ou sen comedor e outros servizos 
complementarios, ocupan a totalidade dun 
edificio ou parte independizada do mesmo, 
constituíndo as súas dependencias un todo 
homoxéneo, con entradas, ascensores e 
escaleiras de uso exclusivo e que reúnen os 
requisitos técnicos mínimos establecidos na 
lexislación vixente. 

Pensións: os establecementos que, ofrecendo 
aloxamento turístico en habitacións, con ou sen 
comedor ou outros servizos complementarios 
non acadan os niveis esixidos para hoteis e 
reúnen os requisitos mínimos establecidos para 
ser clasificados como pensións. 

Hostal: Denominaranse hostais aqueles 
establecementos que ofrecendo aloxamento en 
habitacións, con ou sen comedor ou outros 
servizos complementarios, contan cun mínimo 
de 10 habitacións e 20 prazas, e reúnen os 
requisitos mínimos das pensións. 
Apartahoteis (TH-2). 
Hoteis que, ademais de reunir as características 
anteriores, dispoñan de instalacións axeitadas 
para a conservación, elaboración e consumo de 
alimentos dentro de cada unidade de 
aloxamento. 
Casas Rurais (TH-3). 

Gardería de animais (TH-4). 

Residencia de estudantes e similares (TH-5). 

Cámping (TH-6) 

 

Art. 102. Condicións xerais dos usos terciarios  

1. Os usos terciarios cumprirán a regulamentación xeral vixente en materia de hixiene e seguridade no 
traballo. 

2. As condicións de deseño rexeranse polas Ordenanzas Particulares e as Ordenanzas Municipais 
Específicas vixentes á data da aprobación ou calquera outro que puidese substituíla. 

3. Son de aplicación en locais que resulten de levar a cabo obras de nova construción ou de reestruturación 
xeral. Serán así mesmo de aplicación, en edificacións existentes nas que sexa posible a aplicación do 
cumprimento dos requisitos para este uso, no caso de cambio de actividade (entendido por cambio de 
subtipo de uso pormenorizado), ou ampliación de superficie. 

4. O resto de condicións rexeranse polas Ordenanzas Municipais Específicas vixentes á data da aprobación 
ou calquera outra que puidese substituílo. 
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5. Os usos terciario comercial e terciario servizos disporán dos seguintes servizos sanitarios: Ata 100 m², 
un inodoro e un lavabo; por cada 200 m² máis ou fracción superior a 100, aumentarase un inodoro e un 
lavabo, separándose por sexos. En ningún caso poderán comunicar directamente co resto do local, para o 
que será necesaria a instalación de vestíbulo ou espazo intermedio. 

6. A dotación de aparcadoiros, dos usos terciarios serán dunha praza por cada 50m² de superficie 
construída, debéndose situar no interior da parcela ou edificio. Poderase clausurar a actividade no caso 
de que se acredite o incumprimento desta condición. 

Art. 103. Condicións particulares do terciario servizos 

Entenderase como superficie total a suma da superficie computable de todos os locais nos que se 
produce a actividade da oficina. A documentación de solicitude de licenza deberá acompañar un Plan de 
Emerxencia que prevexa a evacuación da totalidade das pezas e locais, subscrito por técnico competente. 
A altura libre será a esixible polas Normativas específicas de aplicación, nunca menor de 2,50 m. 

Art. 104. Condicións particulares do terciario comercial 

1. Para o acondicionamento dos locais cumprirase o disposto na normativa sectorial correspondente 
(nacional, autonómica ou municipal), pola que se establezan condicións de protección contra incendios, 
regulamentación de ruídos e vibracións, ventilación, e calquera outra que afecte ás instalacións ou 
actividades desenvolvidas no local. 

2. Se o local coexiste co uso de vivendas, estas disporán de accesos, escaleiras e ascensores independentes. 

3. Os locais comerciais e os seus almacéns non poderán comunicarse coas vivendas, caixa de escaleira, nin 
portal, se non é a través dun vestíbulo estanco, dotado de portas devasas. 

4. A superficie de atención ao público non será menor de 6 m². 

5. As plantas baixo rasante poderán albergar uso TC sempre que estean vinculados e comunicados 
interiormente coa planta superior, e nunha superficie non maior á utilizada nesta salvo almacéns, 
instalacións ou garaxes vinculados. 

6. A altura dos locais, de solo a teito terminado, non poderá ser inferior a tres (3) metros en edificacións 
construídas conforme ao presente PXOM. En edificacións non existentes á aprobación do planeamento 
anterior a este PXOM, a altura mínima de 3,00 metros poderá ser reducida xustificadamente en caso de 
necesidades de illamento acústico, nunca por debaixo do contemplado en Normativa específica de 
aplicación, e nunca inferior a 2,50 metros. No resto das edificacións existentes, estarase á lexislación 
específica, e en ningún caso por debaixo de 2,50 metros. 

7. Nas novas edificacións, excepto naquelas encostadas a viario, disporase dentro do local ou da parcela, 
unha zona que permita as operacións de carga e descarga sen entorpecer a circulación de vehículos. 

8. As condicións de aparcadoiro da ordenanza de aplicación, serán aplicables en obras de nova edificación, 
sen que sexan aplicables a actividades que se instalen en edificacións existentes anteriores ao PXOM. 

9. Condicións das grandes superficies: Non se permitirá a implantación de grandes superficies de 
alimentación nas zonas que polo seu tamaño ou condicións do PXOM se establezan expresamente. A 
concesión de licenza de edificación quedará supeditada aos impactos que estes establecementos puidesen 
producir sobre o tráfico ou estrutura comercial existente, tanto no entorno inmediato coma nos puntos da 
cidade que puidesen ser afectados e a conveniencia da súas implantación en zonas de uso comercial. As 
devanditas condicións serán contempladas nun Plan Especial que se redacte e tramite a tal efecto 

Art. 105. Condicións particulares do terciario hoteleiro 

1. Os edificios e locais destinados a este uso axustaranse aos requisitos e dimensións establecidos na 
normativa sectorial vixente. Non obstante serán de aplicación as condicións mais restrictivas establecidas 
na presente Normativa. 
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2. Os edificios destinados ao uso de Cámping rexeranse polo previsto na normativa sectorial 
correspondente, ademais de polas determinacións da presente Normativa que lle resulten de aplicación.  

Capítulo 5. Uso dotacional 

Art. 106. Definición  

1. Son dotacións destinadas a prover aos cidadáns dos servizos administrativo-institucional, sanitario-
asistencial, deportivo, educativo, cultural, e relixioso, así como dos servizos urbanos complementarios da 
vida urbana 

2. En función dos criterios urbanísticos coma o ámbito de servizo óptimo, frecuencia e intensidade de uso, 
requirimentos de localización e de accesibilidade, titularidade do solo e xestión, distínguense as 
seguintes clases de dotacións: 

a) Equipamento xeral: Engloba as dotacións destinadas á prestación de servizos especializados de 
titularidade pública e que serve a un ámbito funcional urbano ou metropolitano. Constitúen  
elementos determinantes para o desenvolvemento urbanístico porque forman parte da ordenación 
estrutural do planeamento do municipio.  

b) Equipamento local: Inclúe as dotacións de titularidade pública para a prestación de servizos de 
ámbito funcional menor, e de utilización cotiá pola poboación á que serve. Integran a ordenación 
detallada do planeamento e son elementos complementarios das dotacións xerais. 

c) Equipamento privado: Elementos de titularidade e xestión privada que, tanto polo uso como polas 
súas características socio-urbanísticas, complementan a rede pública de prestación de servizos 
configurada polas dotacións xerais e locais. 

Art. 107. Usos pormenorizados. 

a) Subtipo 1. Deportivo    ED 

b) Subtipo 2. Educativo    EE 

c) Subtipo 3. Cultural    EC 

d) Subtipo 4. Sanitario    ES 

e) Subtipo 5. Administrativo    EA 

f) Subtipo 6. Asistencial    EAs 

g) Subtipo 7. Relixioso    ER 

h) Subtipo 8. Funerario    EF 

i) Subtipo 9. Abastecemento    EAb 
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SUBTIPO CATEGORÍA: USO ESPECÍFICO 

1 Deportivo (ED). 

Nel inclúense os campos de deportes en tódolos 
seus aspectos, locais e instalacións destinadas á 
práctica do mesmo; piscinas e similares, sexan de 
carácter público ou privado. 

Instalacións sen espectadores (ED-1). 

Instalacións con espectadores (ED-2). 

Spás e ximnasios (ED-3). 

2 Educativo (EE). 

Comprende as actividades reguladas destinadas á 
formación humana e intelectual das persoas, a 
preparación dos cidadáns para a súa plena 
inserción na sociedade e a súa capacitación para o 
desempeño de actividades profesionais. Tamén 
poderán conter residencias de estudantes ou 
colexios maiores, cando o uso se considere 
vinculado ao desenvolvemento do uso dotacional 
docente de que se trate 

Centros de ensinanza primaria de titularidade 
pública ou privada  (EE-1). 
Centros de ESO de titularidade pública ou 
privada (EE-2). 

Centros de IESP de titularidade pública ou 
privada (EE-3). 

Outras ensinanzas oficiais. Conservatorios, 
Educación Física. (EE-4). 

Ensinanzas non oficiais (EE-5). 

3 Cultural (EC). 

Agrupa as dotacións soporte de actividades 
culturais máis tradicionais, destinadas a custodia, 
transmisión e conservación do coñecemento, 
fomento e difusión da cultura e exhibición das 
artes. 

Centros culturais, auditorios,  bibliotecas, museos 
(EC-1). 

Salas e locais con fins culturais: Conferencias, 
galerías, exposicións (EC-2). 

4 Sanitario (ES). 

Inclúe as dotacións destinadas á prestación de 
servizos médicos ou cirúrxicos en réxime 
ambulatorio ou con hospitalización, que se 
dividen, segundo a Lei Xeral de Sanidade, en 
centros de saúde extra hospitalarios e centros 
hospitalarios 

Hospitais, clínicas e sanatorios (ES-1). 

Consultorios, dispensarios, ambulatorios, centros 
de saúde e centros de urxencias (ES-2). 

Consulta médica e fisioterapia (ES-3). 

Establecementos veterinarios (ES-4). 

5 Administrativo (EA). 

Corresponden a aqueles servizos destinados á 
atención aos cidadáns en relación coas 
actividades de carácter administrativo e para 
desenvolvemento das tarefas de xestión dos 
asuntos do Estado, en tódolos seus niveis, así 
como as sedes das Corporacións de Dereito 
Público segundo Lei. Inclúe desde locais 
destinados a albergar Oficinas de Correos, 
Administración Local ou as Axencias ou 
Organismos e Empresas Públicas, ata dotacións 
de carácter singular como as sedes das distintas 
Administracións, Sindicatos ou as representacións 
diplomáticas ou oficinas de organismos 
internacionais, colexios profesionais, etc 

Oficinas da administración (EA-1). 

Bombeiros (EA-2). 

Seguridade Pública (EA-3). 

Servizos de abastecemento e matadoiros (EA-4) 

Canceiras municipais (EA-5). 

Servizos de limpeza e almacéns municipais(EA-
6). 

Servizos de parques e xardíns (EA-7). 
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6 
Asistencial (EAs). 

Inclúense dentro destes usos os locais, edificios 
ou espazos dedicados á prestación de servizos a 
grupos de poboación con demanda de asistencia 
social (residencias de anciáns, discapacitados, 
dependentes, etc). 

Centros de día sen residencia (EAs-1). 

Residencias terceira idade (EAs-2) 

7 Relixioso (ER). 

Constitúen os equipamentos que permiten o 
desenvolvemento de actividades relixiosas e 
facilitan servizos de asistencia relixiosa á 
poboación e son tamén o soporte de actividades 
sociais e institucionais. 

Centros de culto e reunión sen residencia anexa 
(ER-1). 

Centros de culto e reunión con residencia anexa 
(ER-2). 

8 Funerarios (EF). 

Inclúense dentro destes usos os locais, edificios 
ou espazos dedicados ás actividades relacionadas 
cos aspectos legais, administrativos e sanitarios 
do proceso funerario. 

Cemiterios e crematorios (EF-1). 

Tanatorios (EF-2). 

9 Abastecementos (EAb). 

Constitúen os usos relacionados coa recepción e 
distribución almacenista de alimentos. 

Matadoiros (EAb-1). 

Mercados centrais e abastos (EAb-2). 

 

Art. 108. Condicións xerais dos usos dotacionais 

1. As condicións xerais que se sinalan para o uso dotacional, serán de aplicación nas parcelas que o 
planeamento destina para isto e que se representan na documentación gráfica recollendo a clase de uso e 
carácter asignado.  Estas determinacións aparecen grafadas nos planos de ordenación. 

2. Serán tamén de aplicación nas parcelas  que, aínda sen ter cualificación de dotación, se destinen a tal fin 
por estar cualificados  para isto pola normativa  zonal de aplicación en que se atopan. 

3. As parcelas cualificadas de uso dotacional regularanse segundo a ordenanza de Dotacional equipamento 
e a ordenanza de Dotacional equipamento deportivo contidas nestas normas. 

4. Nos edificios que alberguen usos dotacionais serán de obrigado cumprimento as disposicións da 
lexislación vixente de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, urbanísticas e da 
comunicación para minusválidos. 

5. Todas estas condicións entenderanse sen prexuízo da aplicación das determinacións recollidas na 
normativa sectorial vixente para as distintas clases do uso dotacional ou dos usos a que no seu caso 
proceda equiparar. 

6. O resto de condicións rexeranse polas Ordenanzas Municipais Específicas vixentes á data da aprobación 
ou calquera outro que puidese substituíla. 

7. Ademais dos usos compatibles que de maneira expresa se autoricen no réxime xeral de usos e nas 
ordenanzas particulares, tódolos usos dotacionais poderán conter os usos complementarios asociados ás 
súas actividades e finalidade principal, como talleres, rehabilitación ou outros usos análogos. 
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Art. 109. Condicións particulares do uso dotacional deportivo 

Cumpriranse as condicións construtivas, hixiénicas e sanitarias que determinen especificamente as 
disposicións vixentes sobre materia deportiva, así como as disposicións vixentes sobre espectáculos que 
lle sexan de aplicación (Regulamento de Policía de Espectáculos Públicos). 

Art. 110. Condicións particulares do uso dotacional educativo 

1. As construcións deste tipo atenderanse en todo ao disposto polo Ministerio de Educación e Ciencia e os 
órganos autonómicos competentes para a instalación de que se trate. 

2. Cando inclúan residencias de estudantes ou colexios maiores, remitiranse ás condicións das residencias 
comunitarias, e no seu caso ás do uso hoteleiro. 

Art. 111. Condicións particulares do uso dotacional cultural 

1. Tódolos locais ou instalacións destinados a estes usos cumprirán as determinacións específicas que lles 
sexan aplicables, en función da súa actividade concreta, tanto pola normativa sectorial da actividade, 
como polo Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas como 
polas ordenanzas de seguridade e saúde no traballo, normativa de protección contra incendios e demais 
lexislación vixente. 

2. Deberán ter acceso público independente e exclusivo desde a vía pública. 

Art. 112. Condicións particulares do uso dotacional sanitario 

Cumpriranse as condicións construtivas, hixiénicas e sanitarias que determinen especificamente as 
disposicións vixentes sobre materia sanitaria. 

Art. 113. Condicións particulares do uso dotacional administrativo 

Os Equipamentos Administrativos nos que se desenvolvan actividades incluídas na definición do uso 
pormenorizado oficinas, cumpriranse as condicións que estas Normas establezan para o devandito uso. 

Art. 114. Condicións particulares do uso dotacional asistencial 

Tódolos locais ou instalación destinados a estes usos cumprirán as determinacións específicas que lles 
sexan aplicables, en función da súa actividade concreta, tanto pola normativa sectorial da actividade, e 
polas ordenanzas de seguridade e saúde no traballo, normativa de protección contra incendios e demais 
lexislación vixente. 

Art. 115. Condicións particulares do uso dotacional relixioso 

En ausencia e/ou como complemento da súa regulación pormenorizada rexeranse pola súa Normativa 
específica, se a houbese, e no seu defecto polas condicións asimilables dos usos de reunión e/ou 
residencia comunitaria, e/ou polas condicións tipolóxicas subsidiarias modificadas en canto a réxime de 
alturas conforme segue: 

- Culto: altura libre 9,0 m; altura de coroación 15,0 m. 

- Residencia de relixiosos: 3 plantas; e 10,50 m e 13,50 m de cornixa e coroación respectivamente. 

- Prazas de aparcadoiro: unha por cada 200 m² de superficie construída, ou cada 50 persoas de 
capacidade ou fracción superior a 25, si esta fora maior. 
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Capítulo 6. Uso de transporte e infraestruturas 

Art. 116. Definición  

Teñen carácter de transporte e infraestruturas os espazos sobre os que se desenvolven os movementos 
das persoas e os vehículos de transporte colectivo e de mercadorías, así coma os que permiten a 
permanencia destes estacionados ou aqueles en que se producen operacións de rotura de carga e outras 
labores auxiliares. 

Art. 117. Usos pormenorizados. 

a) Subtipo 1. Infraestrutura de transporte   VI 

b) Subtipo 2. Viario rodado      VR 

c) Subtipo 3. Viario peonil     VP 

d) Subtipo 4. Aparcadoiro    VA 

- Categoría 1ª: Garaxe-aparcadoiro de uso colectivo. 

o Grao 1. En planta baixa e/ou semisoto de edificios. 

o Grao 2. En planta soto de edificios. 

o Grao 3. En planta de cuberta de edificios. 

o Grao 4. En parcela e espazos libres privados, sobre o baixo rasante. 

- Categoría 2ª: Garaxe-aparcadoiro en edificio exclusivo. 

- Categoría 3ª: Talleres de automóbiles e/ou maquinaria agrícola, incluso lavado e engraxe. 
 
SUBTIPO CATEGORÍA: USO ESPECÍFICO 

1 

Infraestrutura de transporte (VI). 

A efectos do disposto nestas Normas, enténdese 
por uso infraestruturas de transportes as 
instalacións, edificacións e espazos necesarios 
para o funcionamento dos servizos de transporte, 
exceptuando o viario rodado, peonil e os 
aparcadoiros de automóbiles. 

Transporte por estrada (VI-1) 
Transporte Portuario (VI-2) 

2 

Viario Rodado (VR). 

Espazos de dominio e uso público destinados a 
posibilitar o movemento dos vehículos a motor e 
medios de transporte colectivo de superficie 
habituais nas áreas urbanas, que conectan os 
diferentes puntos do territorio. 

Rede viaria (VR-1). 

3 

Viario Peonil (VP). 

Comprende o conxunto das vías destinadas ao 
tráfico peonil e de vehículos sen motor 

Vías peonís (VP-1). 

Carrís de bicicletas (VP-2). 

4 

Aparcadoiro (VA). 

Son os espazos e instalacións destinados á 
estancia de vehículos. 

Garaxe-aparcadoiro de uso unifamiliar ou 
colectivo (VA-1). 

Garaxe-aparcadoiro en edificio exclusivo (VA-2). 

Talleres de automóbiles e/ou maquinaria agrícola 
(VA-3). 
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Art. 118. Condicións xerais dos usos de infraestruturas de transporte. 

1. Respectaranse as servidumes obrigatorias propias de cada unha das infraestruturas, conforme ao 
expresado nestas Normas e demais disposicións aplicables. 

2. As súas condicións xerais de uso serán as específicas das disposicións sectoriais aplicables e as 
condicións específicas que ao respecto se establecen nestas Normas. 

3. Esta ordenanza poderá alterar ou axustar parámetros xerais ou elementos concretos do Plan, que veñan 
impostos polas propias esixencias técnicas e a viabilidade do propio sistema. En todo caso estas 
alteracións deberán realizarse sen menoscabo do patrimonio protexido e ponderando a solución adoptada 
en función da mellor salvagarda do medio natural, da paisaxe e da imaxe urbana. 

4. Ademais dos usos compatibles que de maneira expresa se autoricen no réxime xeral de usos e nas 
ordenanzas particulares, tódolos usos transporte e comunicación poderán conter os usos 
complementarios asociados ás súas actividades e finalidade principal ou outros usos análogos. 

Art. 119. Condicións particulares dos usos infraestruturas de transporte. 

1. Serán tolerables todos aqueles usos terciarios relacionados directamente co servizo público principal, coa 
limitación de superficie correspondente a un grao de compatibilidade máximo do 35%, para a totalidade 
dos usos complementarios. 

2. Prohíbese todo tipo de actividade relacionada co almacenamento de combustibles, aceites, graxas e 
calquera material que supoña un potencial perigo de ignición. 

3. As actividades ligadas á conservación ou mantemento de vehículos quedan prohibidas, debendo situarse 
nas zonas previstas para Cocheiras de Autobuses. 

Art. 120. Condicións particulares dos usos de tráfico rodado. 

1. Elementos que integran a rede viaria: 

a) Viario: espazos da vía pública dedicados á circulación de persoas e vehículos e ao estacionamento. 

b) Áreas de acompañamento: espazos públicos libres de edificación, adxacentes á rede viaria, con 
acondicionamento vexetal opcional, cuxa función principal é facilitar a permanencia temporal dos peóns 
na vía pública. Como áreas de acompañamento ao viario distínguense: 

c) Áreas estanciais. Localizadas no entorno de equipamentos, zonas comerciais, intercambiadores de 
transporte e outros usos que orixinan elevada afluencia de poboación. 

d) Prazas, paseos, bulevares e rúas peonís.  

e) Áreas de servizo do viario. 

Art. 121. Condicións particulares do uso de aparcadoiro. 

1. Normativa de aplicación.  

a) Os locais e lugares destinados ao uso de garaxe-aparcadoiro cumprirán as disposicións vixentes que lles 
sexan de aplicación, e cando a súa capacidade sexa superior a cinco prazas de automóbil, cumprirán 
ademais as condicións dos apartados seguintes, en caso de que a lexislación vixente de aplicación non 
sexa máis restritiva. 

b) Estas condicións serán de aplicación a edificacións de nova construción ou cambio de uso. 

c) Salvo prohibición expresa en ordenanza ou ficha correspondente, calquera edificación admitirá como 
compatible o uso VA-1 grao b. 

2. Accesos. 

a) Os garaxes-aparcadoiros de ata 600 m² terán un acceso de tres metros de ancho, como mínimo. 
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b) Naqueles de superficie igual ou superior a 600 m², o ancho mínimo do acceso será de 4,50 m, ou dous 
accesos, un de entrada e outro de saída, de tres metros cada un. 

c) As ramplas rectas non excederán a pendente do 16 % e as ramplas en curva a do 12 %, medidas pola liña 
media. A anchura mínima será de 3 m. co sobreancho necesario nas curvas e o seu radio de curvatura, 
medido tamén no eixo, será superior a 6 metros. 

d) Os garaxes-aparcadoiros, disporán dun zaguán de 3 m. de ancho e 5 m. de fondo, como mínimo, 
retranqueado a partir da liña de fachada, con piso horizontal ou pendente inferior ao 3 %. 

e) Sen prexuízo das esixencias relativas a aparcadoiro establecidas en cada uso, nos garaxes aparcadoiros 
de uso público que estean ao servizo dun edificio de uso público, reservaranse prazas de aparcadoiro 
adaptadas tan cerca como sexa posible dos accesos peonís e de forma permanente. 

f) As prazas adaptadas, itinerarios e espazos anexos, cumprirán as condicións establecidas na lexislación 
vixente. 

3. Praza de aparcadoiro. 

a) Enténdese por praza de aparcadoiro un espazo mínimo de 2,50 x 5,00 m libre de obstáculos. A superficie 
de aparcadoiro mínima por praza, incluíndo a parte proporcional de accesos, nunca será inferior a 20 m². 

b) Cando as prazas de aparcadoiro se dispoñan en batería, o ancho dos corredores de acceso non será 
inferior a 5 metros e cando se dispoña en fila de 3,50 metros. Neste último caso, a lonxitude da praza non 
será inferior a 5,50 metros. 

c) Do total de prazas de aparcadoiro reservarase, en función dos usos, un número de prazas para usuarios 
minusválidos, que se calculará en función da capacidade total do aparcadoiro, de acordo coa lexislación 
vixente nesta materia. 

4. Altura. 

a) En garaxes-aparcadoiros a altura libre mínima será de 2,20 metros, admitíndose unha altura mínima 
puntual de 2,00 metros. 

5. Ventilación. 

a) A ventilación poderá ser natural ou forzada e proxectarase segundo a lexislación vixente na materia. 

b) Os patios e chemineas de ventilación de garaxes estarán destinados exclusivamente a este fin, 
construídos con elementos resistentes ao lume e debendo exceder polo menos nun metro as cubertas das 
edificacións existentes nun radio de 6 metros, contados da propia cheminea. 

6. Iluminación. 

a) A iluminación artificial realizarase só mediante lámpadas eléctricas e as instalacións de enerxía e 
iluminación eléctricos responderán ás características esixidas pola lexislación vixente. 

7. Condicións de seguridade. 

a) Tódolos locais destinados a garaxe-aparcadoiro, cumprirán as condicións establecidas na lexislación 
vixente en materia de seguridade fronte ao risco de incendios. 

8. Criterios para o cómputo das prazas 

a) A dotación de aparcadoiros dun edificio, lugar ou actividade, determinarase conforme ao disposto nestas 
normas, segundo o uso previsto, nas súa superficie, a súa localización e, no seu caso, o número previsto 
de usuarios.  

b) En xeral, a menos que as condicións particulares dos usos ou outros criterios, a base para o cálculo da 
dotación de aparcadoiros, cando se exprese en unidades por metro cadrado, será a superficie para tódolos 
usos do edificio, non considerándose a estes efectos aqueles espazos que non computan edificabilidade.  

c) A dotación de prazas de aparcadoiro entenderase referida para vehículos de motor, excepto nos casos en 
que as características do vehículo dos usuarios, do edificio ou actividade, se xustifique outro tipo de 
vehículo. 
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Capítulo 7. Uso de infraestruturas básicas 

Art. 122. Definición. 

Ten a consideración de uso de servizos infraestruturais o dos espazos sobre os que se desenvolven as 
actividades destinadas ao abastecemento, saneamento e depuración de augas, á subministración de 
enerxía eléctrica e gas, ao servizo telefónico, á recollida e tratamento dos residuos urbanos, e a outros 
análogos, englobando as actividades de provisión, control e xestión dos devanditos servizos. 

Art. 123. Usos pormenorizados. 

1. Non se establecen subtipos ou usos pormenorizados. 

2. O PXOM cualifica con estas usos as instalacións existentes de carácter de Sistemas Xerais. 

3. Co fin de prever a localización de determinadas instalacións especiais, o PXOM cualifica zonas 
concretas ben como previsións dentro de ámbitos de solo urbano non consolidado ou sectores de Solo 
Urbanizable, asignándoos a este uso ou definidos como sistema xeral de infraestruturas de  servizos, 
segundo a regulación destas normas. 

Art. 124. Condicións xerais dos usos de infraestruturas básicas. 

1. Tanto o planeamento que desenvolva o PXOM como calquera proxecto que se redacte para o seu 
desenvolvemento que afecte ás instalacións de infraestrutura, deberá ser elaborado coa máxima 
coordinación entre a entidade redactora e as institucións xestoras ou compañías concesionarias, no seu 
caso. 

2. Cando para a execución das infraestruturas non fose mester a expropiación do dominio, poderase 
establecer sobre os terreos afectados polas instalacións a constitución de servidume prevista no dereito 
privado ou administrativo, con arranxo á Lei de Expropiación Forzosa. As determinacións do PXOM 
sobre instalacións de infraestrutura, levan implícitas declaración de utilidade pública das obras e a 
necesidade de ocupación dos terreos e instalacións correspondentes. 

3. A disposición das redes de infraestruturas baixo a rede viaria pública ou espazos libres, ben sexa 
soterrada ou en galería de servizos, axustarase aos criterios de posición relativa e profundidades de 
instalación establecidos na normativa sectorial de aplicación, e no seu defecto ao establecido nas Normas 
Tecnolóxicas da Edificación en vigor. 

4. En todo caso terán  en conta para cada infraestrutura as bandas de proteccións e servidumes sinaladas nas 
condicións específicas. 

5. O resto de condicións rexeranse polas Ordenanzas Municipais Específicas vixentes á data da aprobación 
ou calquera outro que puidese substituíla. 

6. As servidumes de cada instalación axustaranse aos regulamentos e disposicións que establezan os 
organismos e institucións competentes. 

  

Capítulo 8. Uso de zonas verdes e espazos libres 

Art. 125. Definición.  

1. Corresponde aos terreos destinados a garantir a saúde, o repouso e o esparexemento da poboación 
mediante zonas arboradas e axardinadas tendentes a mellorar a calidade ambiental e estética dos espazos 
urbanos. 

2. Poden ter carácter público ou privado.  

Art. 126. Usos pormenorizados. 

Establecéronse dous subtipos:  
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- ZV: zonas verdes de titularidade privada. 

- ZVP: zonas verdes de titularidade pública.       

 
SUBTIPO CATEGORÍA: USO ESPECÍFICO 

1 

Zonas verdes Privadas (ZV).  

Tódalas de titularidade privada. Espazos libres de 
dimensión pequena, con áreas estanciais, 
acondicionamento, axardinamento e mobiliario dentro 
dunha parcela de propiedade privada. 

Xardíns privados (ZV-1). 

Patios de Mazás (ZV-2). 

Áreas axardinadas privadas (ZV-3). 

2 

Zonas verdes Públicas (ZVP). 
As de titularidade pública, municipais, autonómicas ou 
estatais. 

Prazas públicas, xardins e áreas de xogo 
(ZVP-1). 

Espazos libres públicos de superficie 
inferiores a 1.000 m2, destinados a resolver as 
necesidades mais básicas de estancia e 
esparexemento ao aire libre da poboación. 

Espazos libres públicos e áreas axardinadas 
(ZVP-2). 

Espazos libres e áreas axardinadas de 
superficie superior a 1.000 m2, nos que poda 
inscribirse un círculo de 30 metros de 
diámetro, susceptibles de albergar diversos 
usos vinculados ao disfrute e esparexemento 
da poboación, cun alto grao de 
acondicionamento, axardinamento ou 
mobiliario urbano, segundo o uso ao que se 
destine. 

Parques Urbanos (ZVP-3). 

Corresponde a espazos arborados e 
axardinados de entidade, que inclúen  no seu 
interior áreas axardinadas peonís de xogos ou 
deportivas e que se destinan á dotación dun 
barrio de distrito. Terán unha superficie 
mínima de 5.000 m², permitindo a inscrición 
dun círculo de 100 m de diámetro.  

Parques Forestais (ZVP-4). 

Corresponden a espazos arborados naturais 
que se conservan con este carácter de 
vexetación natural e autóctona para uso e 
desfrute dos cidadáns cunhas limitacións que 
se derivan da protección medioambiental 
necesaria 
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Art. 127. Condicións xerais dos usos de zonas verdes e espazos libres 

1. Serán de aplicación a todas as ZVP do termo municipal, en calquera das clases de solo nas que se 
ubiquen. 

2. O deseño dará prioridade á satisfacción das necesidades da poboación, outorgándolle os axeitados 
elementos ornamentais e de mobiliario urbano, separando no posible as áreas de estancia das de xogos. 

3. Aquelas ZVP de mais de 5.000 m2 de superficie, poderán incorporar instalacións deportivas ao aire 
libre, sempre que non ocupen mais do 50 % da ZVP, e quede garantido o uso e desfrute público das 
mesmas, sen comprometer o uso do resto.  A estes efectos non se entenderán incluídos os xogos ou 
deportes populares, como bolos, petanca, etc, nin os parques infantís, que poderán instalarse en calquera 
caso sen mais limitación que o seu carácter plenamente público. 

4. Poderán instalarse edificacións temporais ou permanentes, destinadas a mantemento das zonas verdes, 
quioscos de música, prensa ou subministro de bebidas, cunha superficie máxima do 5 % da superficie da 
ZVP, e sempre en planta baixa. Tamén poderán acondicionarse e rehabilitarse para usos culturais, de 
ocio, administrativos ou servizos públicos, aquelas edificacións públicas que xa existisen con 
anterioridade á entrada en vigor deste PXOM. 

5. Poderán autorizarse usos e instalacións temporais, con carácter desmontable, mediante a tramitación de 
expediente de ocupación temporal de dominio público, no que se fixará o período máximo de ocupación 
segundo a actividade solicitada, e sempre que a mesma estea relacionada co ocio e esparexemento da 
poboación. Igualmente, no caso de necesidades puntuais ou estacionais de aparcamento, o Concello 
poderá habilitar a ZVP como aparcadoiro o aire libre, garantindo a seguridade dos peóns, e a total 
rexeneración da ZVP ao remate da necesidade puntual/estacional. 

6. Aquelas ZVP-2 e ZVP-3, en solo urbano, sinaladas polo Planeamento con TA (Tolerancia Aparcadoiro), 
poderán albergar no subsolo o uso de aparcadoiro público, conforme o regulado no Artigo 47.3.8 da 
LOUGA, sempre que non se menoscabe o uso do espazo libre da superficie. Os accesos de peóns e 
vehículos ao aparcadoiro non serán computables aos efectos do establecido no punto 4 deste artigo. 

7. Para garantir o uso e disfrute das ZVP permitiranse os movementos de terra, muretes de contención, 
escaleiras, ramplas, etc, necesarias para o seu acondicionamento. Aos ditos efectos o Concello 
xustificará a integración ambiental destas medidas no correspondente proxecto técnico. 

8. Naquelas ZVP en que se xustifique a necesidade de acceso rodado a edificacións existentes deberase 
integrar o devandito acceso co resto da ZVP do xeito que xere menor afección, impedindo o 
aparcamento e empregando materiais estéticamente axeitados e que reduzan o impacto do tráfico. 

9. O subsolo das ZVP poderá albergar redes de distribución e subministro de electricidade, abastecemento, 
saneamento e telecomunicacións, quedando prohibida a instalación de novos Centros de Transformación 
eléctrica, ou calquera outra instalación agresiva ou potencialmente incompatible co uso ou desfrute da 
superficie. As xa existentes a entrada en vigor deste PXOM serán sinalizadas e separadas do acceso 
público. 

 

Capítulo 9. Uso agropecuario 

Art. 128. Definición  

1. Comprende este uso as edificacións e instalacións que integren a explotación e estean afectos a ela, tales 
como albergues para gando, cortes, currais, cortes, vacarizas e granxas, almacéns para maquinaria 
agrícola, materias primas ou produtos agrícolas. 

2. Tamén se consideran dependencias da explotación as edificacións e instalacións para a transformación 
ou manipulación dos produtos da propia explotación, para ser utilizados nesta. Todas as edificacións se 
axustarán ás condicións que en cada caso se establecen. 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 63 

Art. 129. Usos pormenorizados. 

a) Subtipo 1: Explotacións Agrícolas   AA 

b) Subtipo 2: Explotacións Gandeiras   AG  
 
SUBTIPO CATEGORÍA: USO ESPECÍFICO 

1 Explotacións Agrícolas  (AA).  
Engloba as actividades forestais, agrícolas de secaño e 
regadío, os cultivos experimentais e especiais, a 
horticultura e a floricultura, así como as actividades 
cinexéticas ou piscícolas existentes en cada finca. 

Naves almacén (AA-1). 
Calquera cultivo e traballo agrícola. 

Naves de transformación (AA-2). 
Instalación para almacenamento de produtos e 
maquinaria. 

2 Explotacións Gandeiras (AG). 
Inclúe e garda e cría do gando doméstico de calquera 
especie, en réxime libre ou estabulado, así como as 
actividades cinexéticas ou piscícolas existentes en cada 
finca. 

Nave almacén (AG-1). 

Cortes, cuadras (AG-2). 

Granxas (AG-3). 

 

Art. 130. Condicións xerais dos usos agropecuarios 

1. Os usos e as obras de edificación e instalacións, sempre que estean efectivamente vinculados á explotación 
agraria, deberán ser autorizados polo Concello mediante licenza urbanística, de acordo co establecido na 
lexislación urbanística. 

2. Con carácter previo ao outorgamento da licenza, deberá acreditarse que o uso agrario da finca está 
previamente legalizado polo organismo competente, e determinarase de forma fidedigna os bens e 
dereitos afectos á explotación agraria. 

3. Os proxectos técnicos que se presenten para a obtención de licenzas urbanísticas correspondentes a usos 
e obras vinculados a unha explotación agraria, deberán conter a descrición da explotación con referencia 
á súa superficie, distribución de edificacións e actividades, e demais datos necesarios, así como a 
xustificación de que o uso ou obra para o que se solicita licenza, cas súas dimensións e características, 
está vinculado á explotación. 

4. As características que haberán de reunir as instalacións destinadas á actividade agropecuaria 
cumprimentarán as condicións medioambientais sinaladas nestas Normas, así como as que se deriven da 
lexislación e normativa sectorial que lle sexan de aplicación. 

5. O resto de condicións rexeranse polas Ordenanzas Municipais Específicas vixentes á data da aprobación 
ou calquera outro que puidese substituíla. 

6. Os usos e as obras de edificación e instalacións, só poderán implantarse no solo rústico permitido polo 
réxime de usos da LOUGA e a regulación do Plan de Ordenación do Litoral. 

Art. 131. Condicións particulares do uso explotacións ganadeiras 

1. Graos segundo a característica da explotación: 

a) Grao I: Son pequenas explotacións artesás de carácter individual ou familiar, que pola súa escasa 
entidade, non producen olores nin ruídos que poidan ser causa de molestias para a veciñanza. As 
especies e número de cabezas máximo autorizados serán os que se determinen na ordenanza municipal 
aprobada ou para aprobar de acordo coa normativa sectorial vixente. Os animais aloxaranse sempre na 
edificación secundaria da parcela, debendo estar separada esta última de edificación por  un espazo libre. 
Prohíbese o uso gandeiro de espazos encostados  a edificación residencial ou situados en baixos desta 
edificación. Extremaranse as condicións de hixiene e limpeza nas cortes, sendo en calquera caso de 
obrigado cumprimento as disposicións vixentes e cantas se diten no sucesivo sobre Sanidade Veterinaria. 
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b) Grao II: Son explotacións que pola súa entidade resultan incompatibles coa vivenda pero que poden 
integrarse con outras actividades de almacenaxe agrícola. As especies e número de cabezas máximo 
autorizados serán os que se determinen na ordenanza municipal aprobada ou para aprobar de acordo coa 
normativa sectorial vixente. 

c) Grao III: Son explotacións que pola súa entidade resultan incompatibles tanto coa vivenda como coa 
presenza de calquera outra actividade propia de solo urbano. Son  todas aquelas explotacións cuxo 
número de cabezas sexa superior ás cantidades fixadas para cada especie na Grao II. Este tipo de 
explotacións tan só poderán situarse en Solo Rústico, e deberán cumprir o disposto ao respecto nestas 
Normas. así como todo cuanto dispoña a normativa vixente en canto a hixiene e sanidade veterinaria. En 
zonas non protexidas de Solo Rústico poderán desenvolverse polígonos gandeiros multiusuario, sempre 
que sexan de promoción pública e cumpran o disposto por estas Normas para as obras de interese social 
en Solo Rústico. 

 

Capítulo 10. Usos extractivos 

Art. 132. Definición  

1. Inclúense neste concepto as actividades extractivas do sector primario (gravas, xesos ou pedras para a 
construción, áridos, ou outros materiais naturais), temporais ou permanentes. 

Art. 133. Usos pormenorizados 

a) Subtipo 1: Extracción de áridos    EXA 

b) Subtipo 2: Explotación de acuíferos.    EXM 
 

SUBTIPO 

1 
Extracción de áridos (EXA). 
Materias primas minerais extraídas da terra, que se someten a procesos de trituración e clasificación, 
para a seu posterior uso no sector industrial. 

2 
Explotación de acuíferos (EXM). 
Explotación de mananciais de auga mineral, fontes, pozos. 

Art. 134. Condicións xerais dos usos extractivos. 

1. As explotacións mineiras, as actividades extractivas de recursos minerais e os establecementos de 
beneficio vinculados ás actividades mineiras en activo, deberán cumprir o disposto na lexislación 
vixente. 

2. A autorización de novas explotacións, así como a ampliación das existentes en calquera categoría de solo 
rústico especialmente protexido, estará suxeita á aprobación do plan ou proxecto sectorial, sen prexuízo 
da posibilidade de outorgar autorización para actividades extractivas en solo rústico de protección 
ordinaria e de especial protección forestal, segundo se establece na Lei 9/2002. 

3. A extracción de áridos e canteiras son obras que requiren a previa cualificación urbanística, de acordo co 
procedemento establecido ao efecto na lexislación urbanística. Toda actividade extractiva que supoña a 
transformación material dos terreos, tanto no movemento como na extracción de material, estará 
sometida aos límites derivados da lexislación Estatal e Autonómica. 

4. A autorización municipal será requisito esencial para a lexitimación dos usos do solo que impliquen 
unha transformación do mesmo, sen prexuízo da necesidade doutras autorizacións administrativas. 

5. O Concello poderá solicitarse o asesoramento de carácter interadministrativo representada polos 
organismos tutelares da actividade e daquelas outras persoas relevantes ou representantes de agrupacións 
públicas ou privadas que así considere. 

6. As explotacións mineiras, as actividades extractivas de recursos minerais e os establecementos de 
beneficio vinculados ás actividades mineiras, cando estiveren en activo no momento de entrada en vigor 
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da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística de Galicia, localizadas en solo rústico especialmente protexido, 
poderán continuar a súa actividade nos ámbitos para os que dispoñen de licenza urbanística municipal. 

As explotacións mineiras, as actividades extractivas de recursos minerais e os establecementos de 
beneficio vinculados ás actividades mineiras, cando estiveren en activo no momento de entrada en vigor 
da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística de Galicia, localizadas en solo rústico de protección ordinaria e 
de especial protección forestal ou de augas que non conten coa preceptiva licenza urbanística municipal 
para continuar coa súa actividade deberán obtela, unha vez que acrediten a súa existencia con 
anterioridade á entrada en vigor da citada Lei. Para isto, de conformidade co previsto na Disposición 
Transitoria 12ª da Lei 9/2002, bastará co recoñecemento administrativo anteriormente sinalado, 
acreditativo do cumprimento da normativa sectorial vixente. 

As explotacións mineiras, as actividades extractivas de recursos minerais e os establecementos de 
beneficio vinculados ás actividades mineiras, cando estiveren en activo no momento de entrada en vigor 
da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística de Galicia, localizadas en calquera categoría de solo rústico 
especialmente protexido, excepto os mencionados no apartado anterior, que non conten coa preceptiva 
licenza urbanística municipal para continuar coa súa actividade deberán obtela, unha vez proceda a 
emitir a súa autorización en Consello da Xunta, oída a Comisión Superior de Urbanismo de Galicia e por 
proposta da Consellería competente en materia a de minas, todo isto de conformidade co previsto na 
Disposición Transitoria 12ª da Lei 9/2002. 

De acordo co previsto na mencionada Disposición Transitoria 12ª da Lei 9/2002, a implantación de 
novas explotacións e actividades extractivas, así como a ampliación das existentes en calquera das 
categorías de solo rústico especialmente protexido non poderá realizarse en tanto non se aprobe 
definitivamente o Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia, ou proxecto sectorial. 

A súa autorización estará suxeita, segundo o tipo de solo en que se sitúen , a plans de ordenación dos 
recursos naturais ou a procedementos específicos de avaliación dos impactos ambientais das respectivas 
actividades e plans de restauración, que poderán referirse a cada implantación en concreto ou a áreas 
extractivas nas que poidan autorizarse varias explotacións.  
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TÍTULO VI.- Normas xerais de edificación 

Capítulo 1. Disposicións xerais 

Art. 135. Alcance e ámbito de aplicación 

1. Este Capítulo describe os parámetros con que se definen as edificacións, e regúlanse as condicións que 
deben cumprir todas as edificacións, con independencia da súa situación dentro do termo municipal. O 
seu alcance estará unicamente condicionado polo regulado nas Normas Particulares das zonas do solo 
urbano, de núcleo rural, as correspondentes ao solo urbanizable e solo rústico do presente PXOM de 
Ordenación Municipal. 

2. As Normas Xerais serán de aplicación para calquera desenvolvemento que se efectúe no municipio. En 
caso de discrepancias coas normativas específicas da lexislación sectorial aplicaranse as regras de 
interpretación que sinalan a tal efecto nas presentes Normas Urbanísticas. 

Art. 136. Clases de condicións 

1. A edificación cumprirá as condicións que se detallan nos capítulos seguintes, referentes aos seguintes 
aspectos: 

- Condicións da parcela edificable 

- Condicións de posición do edificio na parcela 

- Condicións de ocupación dos edificios na parcela 

- Condicións de edificabilidade. 

- Condicións de volume e forma dos edificios 

- Condicións de habitabilidade dos edificios 

- Condicións das dotacións de servizos dos edificios 

- Condicións de acceso e seguridade nos edificios 

- Condicións estéticas 

2. As condicións xerais da edificación e das súas relacións co ámbito serán de aplicación na forma que se 
regula no presente Título, salvo indicación en contra nas condicións dos usos, na regulación particular da 
norma zonal de aplicación, ou nas ordenanzas particulares dos plans de desenvolvemento, que poderán 
establecer condicións propias que non desvirtúen as establecidas nestas Normas. 

3. A edificación deberá satisfacer, ademais, as condicións establecidas nas presentes Normas Urbanísticas 
segundo o uso a que se destine o edificio ou os locais, salvo indicación en contra da norma zonal de 
aplicación ou na ordenanza particular do plan incorporado ou de desenvolvemento, se ben estes últimos 
poderán establecer condicións particulares que non desvirtúen as establecidas nestas Normas. 

4. Igualmente, será de preceptivo cumprimento no non regulado no presente Título, o disposto na 
normativa sectorial supramunicipal de aplicación. Así mesmo, calquera edificación de nova construción 
ou reforma deberá cumprir as condicións impostas polo Código Técnico da Edificación. En todas estas 
normas sectoriais estarase ao disposto polas regulacións que as completen ou modifiquen. 

En todo caso será de cumprimento o previsto no Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as 
Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia. 
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Capítulo 2. Condicións das parcelas 

Art. 137. Definición e  aplicación 

1. Son as condicións que debe cumprir unha parcela para ser considerada como edificable 

2. Son de aplicación nas obras de nova edificación agás nas consideradas de reconstrución e regúlanse no 
réxime correspondente ao uso a que se destina, na norma zonal de aplicación ou nas figuras de plan 
incorporado, específico ou de desenvolvemento deste PXOM. 

Art. 138. Delimitación e Sinalización das parcelas 

1. Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante os seus lindeiros e a súa superficie.  

2. Os solares con condición de tales, ademais, mediante o nome da rúa ou rúas a que dean fronte e o seu 
número de orde dentro delas. Estes datos estarán reflectidos no plano parceiro municipal, ou nos planos 
dos proxectos de reparcelación, parcelación ou compensación que se aproben, e, no seu defecto, nos 
planos catastrais. 

Art. 139. Parcela  

1. Parcela é a superficie de solo, pertencente ás clases de solo urbanizable, urbano ou de núcleo rural, de 
dimensións mínimas e características típicas susceptibles de ser obxecto, mediante a súa urbanización 
previa ou simultánea, de aproveitamento urbanístico, que queda vinculada a este para todos os efectos, 
conforme á ordenación territorial e urbanística. 

2. Superficie de parcela. É a dimensión, en proxección horizontal da área comprendida dentro dos 
lindeiros da devandita parcela. 

3. Parcela mínima. É a superficie que na normativa de aplicación en cada caso se define como mínima 
para que unha parcela poida ser edificable, nas condicións establecidas polo planeamento. 

4. Parcela edificable. Para que unha parcela poida ser edificada deberá cumprir as seguintes condicións: 

a) Estar aprobado definitivamente o planeamento que estableza a ordenación pormenorizada e 
detallada da área na que se localice. 

b) Estar cualificada con uso edificable. 

c) Cumprir as condicións de parcela mínima esixida se é o caso 

d) Que se completasen os deberes urbanísticos vinculados á categoría e clase de solo de que se trate ou 
se garanta a súa execución simultánea. 

Ademais das condicións anteriores, cumpriranse as que sexan aplicables debido ao uso a que se destine e 
á regulación das condicións de edificabilidade, retranqueos, alturas, ocupación e demais condicións 
esixidas pola norma zonal na que se localizan. 

5. Parcela inedificable. É a parcela que non cumpre as condicións necesarias establecidas nas presentes 
Normas Urbanísticas para ser ocupada pola edificación ou para desenvolver o programa mínimo 
necesario para a viabilidade do uso proposto. 

6. Fronte de parcela. É a distancia existente entre os lindeiros laterais da parcela medidas sobre a 
aliñación oficial exterior que dá fronte ás vías públicas.  

7. Fronte mínima. Enténdese como tal o menor permitido para que poida considerarse parcela edificable. 

8. Fondo de parcela. É a distancia existente entre a aliñación oficial exterior e o lindante posterior da 
parcela, medida perpendicularmente dende o punto medio da fronte de parcelas. 
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Art. 140. Lindeiros 

1. Son as liñas perimetrais que delimitan unha parcela e a distinguen das súas lindantes. 

2. Denomínase lindeiro frontal ao que delimita a parcela coa vía ou espazo libre público ao que dea fronte.  

3. Lindeiros laterais son os restantes, denominándose lindeiro de fondo ao lindeiro oposto ao frontal. En 
caso de non ser claro, serán lindeiros laterais todos os que non sexan frontais. 

Art. 141. Aliñacións 

1. Enténdese por aliñación exterior as liñas que delimitan o espazo público do privado. 

2. Enténdese por ancho de rúa a distancia entre as aliñacións exteriores de parcelas edificables. 

3. Enténdese por aliñacións interiores as liñas que, nas mazás ou parcelas edificables, delimitan as 
superficies ocupables pola edificación e nas edificacións públicas, a separación entre estas e o sistema 
viario ou espazo libre. Estas aliñacións pódense definir graficamente ou textualmente mediante a 
regulación dos fondos máximos edificables, recuamentos mínimos, distancias ou separacións mínimas 
entre edificacións, ocupación máxima ou áreas de movemento. 

4. Enténdese por aliñacións oficiais aquelas aliñacións que foron ratificadas, e no seu caso axustadas 
mediante o correspondente aumento de escala, polo Órgano competente, trasladando as definidas polo 
planeamento. 

5. Parcela fóra de aliñación. É aquela na que a aliñación oficial non coincide coas aliñacións actuais, 
quedando a aliñación oficial no interior do terreo existente. 

Art. 142. Solar  

1. Terán a condición de solar as superficies de solo urbano legalmente divididas e aptas para a edificación 
que, en todo caso, conten con acceso por vía pública pavimentada e servizos urbanos de abastecemento 
de auga potable, evacuación de augas residuais á rede de saneamento, subministración de enerxía 
eléctrica, iluminación pública, en condicións de caudal e potencia axeitadas para os usos permitidos, e 
que deberán estar urbanizadas de acordo coas normas técnicas establecidas polas condicións xerais do 
Capítulo VII destas Normas. 

2. Os terreos incluídos no solo urbano non consolidado e no solo urbanizable só poderán acadar a 
condición de soar despois de executadas, conforme ao planeamento urbanístico, as obras de urbanización 
esixibles para a conexión cos sistemas xerais existentes e, no seu caso, para a ampliación ou reforzo dos 
mesmos. 

Art. 143. Relación entre edificación e parcela 

1. Toda edificación estará invariablemente vinculada a unha parcela, debendo resolver todas as condicións 
esixidas por estas Normas Urbanísticas no interior da mesma. 

2. A segregación de terreos en que existise edificación deberá facerse con indicación da parte de 
edificabilidade que lle corresponde segundo o plan, xa consumida por construcións. Se a totalidade da 
edificabilidade estivese esgotada, ou o sobrante non constituíse parcela mínima só será posible a 
segregación ao obxecto de incorporación da parcela segregada ao dominio público. 

 

Capítulo 3. Condicións de posición do edificio na parcela 

Art. 144. Definición e aplicación 

1. Son as que determinan o emprazamento das construcións dentro da parcela edificable. 

Estas condicións son de aplicación a todas as obras de nova edificación, salvo nas consideradas de 
reconstrución, e a aquelas que impliquen a modificación dos parámetros de posición ou ocupación. 
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Establécense para cada parcela segundo a normativa propia do uso a que se destine, da norma zonal ou 
as figuras de planeamento incorporado, específico ou de desenvolvemento do PXOM.  

Art. 145. Elementos de referencia  

1. Son o conxunto de parámetros segundo os que se determina a posición do edificio dentro da parcela. 
Poden ser referencias planimétricas, altimétricas ou propias do edificio. 

2. Referencias planimétricas. Son as que determinan a posición da proxección horizontal da edificación 
na parcela. Utilizaranse as seguintes: 

a) Lindeiros 

b) Aliñación oficial 

c) Aliñación interior 

d) Área de movemento 

2. Referencias altimétricas. Son as que determinan a cota, altura, ou nivel de implantación dos edificios. 
Utilizaranse as seguintes: 

a) Rasantes 

b) Cota natural del terreo. É a altitude relativa de cada punto do terreo dunha ou varias parcelas no seu 
estado inicial, antes de efectuar as obras de edificación. 

c) Cota de referencia 

Art. 146. Rasantes 

1. Enténdense por rasantes as cotas altimétricas que definen as alturas do terreo. 

a) Rasantes exteriores son as das rúas ou espazos libres públicos. 

b) Rasantes interiores son as das parcelas edificables. 

c) Rasantes oficiais son aquelas que foron ratificadas polo Concello ou polo planeamento. 

2. Rasantes teóricas. Son aquelas que se determinan en función da unión das cotas dos límites opostos da 
parcela, co obxecto de medir a altura dos edificios cando se sitúen de forma illada no interior destas, e 
non se poida ou non proceda tomar como referencia a rasante da rúa. As referencias á rasante teórica 
poderán ser substituídas pola rasante inicial ou natural, segundo os casos, sempre e cando esta opción 
vaia a favor da minimización do impacto visual e paisaxístico da actuación.  

Art. 147. Movementos de terras. Alteracións de rasantes. 

As obras de nova construción, ou de ampliación das existentes, deberán proxectarse tomando en 
consideración a topografía do terreo, a posición da nova edificación respecto a fitos ou outros elementos 
visuais do ámbito, o impacto visual da construción que se proxecta sobre o medio que lle rodea, así como o 
perfil da zona, a súa relación coa vía pública e demais parámetros definidores da súa integración no medio. 

Non obstante, cando pola topografía do terreo sexa necesario realizar movementos de terra para a 
implantación dunha actividade ou unha edificación, deberá cumprir as seguintes regras: 

1. ELEVACIÓN DO TERREO. O aumento da cota da rasante natural poderá levarse a cabo, no caso de 
parcelas en solo urbano, urbanizable, ou de núcleo rural, nos seguintes casos: 

a) Cando a cota da parcela se sitúe por debaixo da cota da vía de acceso, poderase elevar a rasante, 
dende o punto máis baixo que diste polo menos tres metros do linde, cunha pendente 
ascendente uniforme, sen superar en ningún caso os 2,5 m. no punto máis desfavorable ou a 
cota da vía. Se con esta alteración non se alcanzase a cota da vía deberá resolverse o acceso 
mediante rampla de ancho máximo de 3,5 metros (figura 1). 
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b) En caso de parcelas limitadas por dúas vías, en esquina, ou totalmente rodeadas, poderase 
alcanzar a cota destas (rasante teórica).  

c) Para a integración da edificación na parcela, permitiranse bancais ou terrazas que non superen a 
altura de 1 metro sobre a rasante elevada/desmontada conforme a estas regras, e que serán 
integrados dentro do axardinamento da parcela (figura 3). 

2. DESMONTE DO TERREO. A diminución da cota de rasante natural poderá levarse a cabo, no caso de 
parcelas en solo urbano, urbanizable, ou de núcleo rural, nos seguintes casos: 

a) Sempre que teñan a súa cota por riba da vía ou vías a que dean fronte. 

b) Para formar unha plataforma plana na que se apoie a edificación. 

c) En calquera dos casos anteriores, o desmonte non poderá alcanzar máis de 2,5 m de desnivel no 
punto máis desfavorable (figura 4), salvo para alcanzar a cota de acceso en terreos elevados 
sobre o vial. 

3. LIMITACIÓNS. Ademais das limitacións particulares da elevación e desmonte do terreo, establécense 
as seguintes con carácter xeral: 

a) Non se poderá alterar a rasante natural do terreo nunha distancia de 3 m dende os lindeiros das 
parcelas, a menos que se estableza un convenio entre propietarios lindantes, a excepción da 
alteración necesaria para aloxar a rampla de acceso de vehículos á planta correspondente. 

b) As edificacións deberán separarse da base ou coroación dos noiros ou terrapléns un mínimo de 
1,5 metros. 

c) Os movementos de terra dentro da parcela respectarán, en todo caso, os niveis do terreo 
lindante. Os muros de contención que se formen non poderán superar a altura dun metro (1 
metro). A partir desa altura, calquera alteración autorizable deberá resolverse con noiro 
axardinado. 

d) Os movementos de terra aquí regulados, deberán resolver dentro do mesmo terreo, a circulación 
de augas de escorrentía. 

e) Nos solos clasificados polo plan como de núcleo rural, deberá xustificarse que os movementos 
de terra non supoñen unha agresión ao medio natural ou varían a morfoloxía da paisaxe do 
lugar. 

f) Nos solos clasificados polo plan como rústico, estarase ao disposto no Artigo 35.3 da Lei 
9/2002 de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ou aquel que o 
substitúa. 

4. Só no caso de solos urbanos ou urbanizables, especificamente destinados polo plan a actividades que 
requiran unha topografía eminentemente plana -exclusivamente os usos: Deportivo e Recreativos, 
(dentro de equipamentos cualificados polo plan), Industrial, e Servizos públicos-, poderán superarse os 
límites anteriores.  

Nestes casos, a memoria da actuación deberá xustificar convenientemente a necesidade, que deberá ser 
valorada sobre a base da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e 
demais lexislación de carácter ambiental que lle sexa de aplicación. O proxecto deberá, así mesmo, 
considerar as medidas correctoras necesarias para minimizar o posible impacto ambiental ou 
paisaxístico. 

5. DOCUMENTACIÓN. En todos os casos, o proxecto deberá conter a seguinte documentación: 

a) Xustificación do cumprimento do Artigo 104 da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. 

b) Plano topográfico do terreo, con representación da altimetría deste mediante curvas de nivel 
cada metro, a edificación ou actuación proxectada, arboredo existente, así como ámbito e 
edificacións lindantes. 
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c) Perfís do terreo necesarios para identificar a actuación, incluíndo a edificación ou actuación 
proxectada, liñas de rasante natural e modificada, viario e terreos adxacentes. 

d) Fotografías nas que se aprecie o estado natural do terreo, e a posición de edificacións e terreos 
circundantes. 

e) Autorización ou convenio con lindantes en caso de ser necesario. 

6. O PXOM poderá establecer unha regulación específica para a alteración da rasante nos solos 
urbanizables, atendendo ás súas características particulares, que prevalecerá sobre estas regras en caso de 
conflito. Os Plans de Sectorización, Plans parciais, Plans Especiais e Estudos de Detalle, poderán fixar 
rasantes de viario e parcelas en atención á ordenación proposta. 

A continuación inclúense os seguintes 4 gráficos: 

 
(Figura 1) 

 

 

(Figura 3) 
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(Figura 4) 

Art. 148. Cota de referencia 

1. É a que define o planeamento como referencia para a medición da altura do edificio: 

2. Na edificación cuxa liña de fachada coincida coa aliñación exterior (edificación aliñada) tomarase como 
cota de referencia a da beirarrúa no punto medio da liña de fachada, con excepción das vivendas 
unifamiliares, que se regula na propia ordenanza. 

a) Cando dada a pendente do terreo, a diferenza de altura entre os extremos e a cota de referencia 
alcance os cento cincuenta (150) centímetros, dividirase a fachada en tantos tramos como sexa 
necesario para que en ningún deles se supere esta diferenza, e procederase a establecer a cota de 
orixe e referencia en cada tramo segundo o especificado. 

b) b) No caso de parcelas en esquina, a cota de referencia seguirá a regra do punto 2. a). 
Tomarase o punto medio daquel tramo que non supere, nos seus extremos, os cento cincuenta 
(150) centímetros respecto á cota de referencia. Este edificio poderá manter a altura nun fondo 
de 15 (quince) m. sobre este tramo de fachada, graduándose a partir desta distancia se fose 
preciso por superar o desfase de 1,5 m. sobre a cota de referencia. 

3. Non obstante o anterior, as Ordenanzas de zona, ou os particulares das áreas de planeamento 
correspondente ao PXOM, poderán definir e modificar o elemento ou situación que se tomará como cota 
de referencia. 

Art. 149. Referencias da edificación 

1. Cerramentos.  Valado situado sobre os lindeiros que limitan a parcela 

2. Fachadas. 

3. Liña de edificación 

Art. 150. Posición da edificación respecto da aliñación oficial. 

1. on respecto á aliñación oficial, a edificación poderá estar nalgunha destas situacións: 

a)  Aliñada: Cando a liña de edificación de Planta Baixa coincide coa aliñación oficial.  

b) Fóra de aliñación: Cando a liña de fachada da Planta Baixa está fóra de aliñación oficial invadindo 
espazo definido como viario ou público. 

c) Illada: Cando a liña de fachada está separada ao interior da aliñación oficial, mediante un retranqueo 
ou liña de edificación establecida. 
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2. Ningunha parte nin elemento de edificación, sobre ou baixo rasante poderá quedar fóra de aliñación, 
agás aqueles expresamente autorizados pola normativa de aplicación. 

Art. 151. Liña de edificación. 

A liña de edificación é a liña que establece a distancia mínima respecto á aliñación oficial, que non poderá 
ser superada pola edificación, salvo aqueles elementos expresamente autorizados pola normativa de 
aplicación. 

Art. 152. Fachada e medianeira. 

1. Plano de fachada é o plano ou planos verticais que por enriba do terreo separan o espazo edificado do 
non edificado, contendo no seu interior os elementos construtivos do alzado do edificio excepción feita 
de aleiros e cornixas. 

2. Medianeira ou fachada medianeira é o plano de edificación que é común cunha construción lindante, está 
en contacto con ela ou, en edificacións encostadas, separa unha parcela da lindante que puidese edificar. 

Art. 153. Edificios lindantes. 

1. Edificios lindantes son as construcións estremeiras ou do ámbito cuxa existencia poden condicionar a 
posición dos novos edificios. 

2. Enténdese que un edificio está separado doutros cando existe unha banda libre en torno á construción de 
anchura igual a unha dimensión dada medida sobre rectas perpendiculares a cada unha das fachadas. 

3. Se as condicións particulares de zona marcasen distancia de separación entre edificios cumprirase tanto 
se están as construcións na mesma parcela como en parcelas lindantes ou separadas por vías ou outros 
espazos públicos. 

Art. 154. Fondo edificable. 

Denomínase así á distancia máxima, medida na perpendicular á aliñación exterior, ou liña de edificación 
se non coinciden, á que se sitúa a aliñación interior en plantas superiores á baixas, e mesmo en planta 
baixa cando non exista determinación en contrario nas normas zonais. 

Art. 155. Áreas de movemento. 

Enténdese por este termo a porción das superficies de zonas, parcelas ou mazás edificables nas que pode 
situarse a edificación, e poden vir definidos directamente nos Plans Parciais ou a través de Estudos de 
Detalle. 

Art. 156. Recuamentos. 

1. Recuamento é a distancia horizontal entre o plano de fachada e o lindeiro correspondente medida sobre 
unha recta perpendicular a este. Estas separacións son distancias mínimas ás que pode situarse a 
edificación e os seus corpos saíntes a excepción de aleiros e cornixas autorizables segundo a normativa 
de aplicación. 

2. Salvo que as condicións zonais sinalen expresamente o contrario, as plantas soto e calquera outra 
construción ou instalación resultantes de desmontes, nivelacións de terreo ou escavacións, cumprirán as 
distancias mínimas aos lindeiros da parcela, agás os elementos que sirvan para dar acceso dende o 
exterior aos usos permitidos nos sotos. 

3. Naqueles casos en que o plan estableza distintos valores da separación da edificación aos lindeiros 
laterais e ao testeiro, e cando pola irregular forma da parcela sexa difícil diferenciar cal é o testeiro, 
tomarase a maior das distancias. 
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Capítulo 4. Condicións de ocupación dos edificios na parcela 

Art. 157. Definición 

Son as que determinan a superficie de parcela que pode ser ocupada pola edificación sobre e baixo 
rasante e a que debe quedar libre de construción. 

Art. 158. Aplicación 

As condicións recollidas no presente capítulo son de aplicación para todas as obras de nova construción 
e para aquelas de ampliación ou reforma nas que se altere a superficie existente. As limitacións son as 
establecidas nas ordenanzas reguladoras de cada unha as zonas de cualificación. 

Art. 159. Ocupación 

1. Sobre rasante: é a superficie en proxección horizontal das plantas sobre rasante, excluídos aleiros e 
cornixas autorizables, e patios descubertos a nivel de terreo. 

2. Baixo rasante: é a superficie en proxección horizontal das plantas baixo rasante admitidas pola 
ordenanza de aplicación, agás os elementos descubertos que sirvan para dar acceso dende o exterior aos 
usos permitidos nos sotos. 

Art. 160. Superficie ocupable  

1. Superficie ocupable é a superficie da parcela susceptible de ser ocupada pola edificación. A súa contía 
pode sinalarse indirectamente mediante a área de movemento, ou directamente, mediante a asignación 
dun coeficiente de ocupación, mediante ambas as dúas á vez, ou mediante o trazado do sólido sobre a 
cartografía.  

2. Para os efectos do establecemento deste parámetro distínguese a ocupación das plantas sobre rasante e as 
de edificación baixo rasante. 

3. Salvo que a ordenanza o marque expresamente non se permitirá a ocupación baixo rasante das áreas de 
retranqueo, agás os elementos descubertos necesarios para dar acceso dende o exterior aos usos 
permitidos nos sotos. 

Art. 161. Coeficiente de ocupación 

1. Coeficiente de ocupación é a relación entre a superficie ocupada e a superficie da parcela neta. 

2. O coeficiente de ocupación establece a ocupación máxima permitida. Se dos condicionantes de posición 
(retranqueos, distancies entre edificios ou fondo edificable) resultase unha ocupación menor sería esta 
última a aplicable.  

Art. 162. Medición da ocupación 

1. No cómputo de ocupación incluirase a proxección sobre un plano horizontal de todos os límites 
exteriores da edificación, incluídos os corpos voados e soportais cubertos, agás os que dean a espazo 
libre público. 

2. Non computan como superficie ocupada os aleiros, ou a parte dos aleiros máximos autorizables que voen 
sobre retranqueos ou liña de edificación,  nin os patios pechados interiores descubertos a nivel de planta 
baixa ou inferior. 

3. Non computan como ocupación as terrazas descubertas que se consideren a nivel de terreo, sempre e 
cando a súa diferenza de altura respecto deste non supere os 50 cm. en calquera dos seus puntos. 

4. As instalacións deportivas con cuberta permanente computan ocupación ao 100%. 

5. Para os efectos de expresar con claridade a ocupación nos proxectos, deberanse incorporar as seccións 
necesarias para poder apreciar todos os extremos regulados. 
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Art. 163. Superficie libre de parcela 

1. Superficie libre de parcela é a área libre de edificación como resultado de aplicar as restantes condicións 
de ocupación. 

2. Os terreos que quedaren libres de edificación por aplicación da regra sobre ocupación máxima de 
parcela, non poderán ser obxecto doutro aproveitamento que o correspondente a espazos libres ao 
servizo da edificación ou edificacións levantadas na parcela ou parcelas, salvo que a ordenanza ou 
Norma Zonal así o estableza. 

3. No espazo libre comprendido entre a liña de edificación e a aliñación exterior, permitirase a instalación 
de marquesiñas e toldos para protexer a entrada ao edificio principal, que deberán respectar as normas 
que para estes elementos diten as Ordenanzas Municipais. 

4. Os propietarios de dous ou máis parcelas contiguas poderán establecer a mancomunidade destes espazos 
libres, con suxeición aos requisitos formais establecidos nestas Normas para os patios mancomunados. 

 

Capítulo 5. Condicións de edificabilidade 

Art. 164. Definición e aplicación  

1. Son aquelas que limitan as superficies construídas das edificacións. Concrétanse nas ordenanzas de cada 
norma zonal de aplicación, nas normas do uso correspondente ou nos plans de desenvolvemento, e son 
de aplicación a todo tipo de obras de nova edificación e ampliación e a aquelas que supoñan unha 
alteración dos parámetros regulados neste capítulo. 

2. Edificabilidade: É a superficie comprendida entre os límites exteriores da construción en planta, 
deducidos os patios descubertos. 

3. Superficie construída: É a suma das superficies edificadas de cada unha das plantas que compoñen o 
edificio, con independencia do seu cómputo. 

4. Superficie útil. É a pechada polo perímetro definido pola cara interior dos cerramentos co exterior, con 
outras vivendas ou locais de calquera uso, descontada a superficie ocupada pola tabiquería e calquera 
outros elementos divisorios desta, polos elementos estruturais verticais e polas canalizacións ou condutos 
con sección horizontal superior a un (1) metro cadrado, así como a superficie do solo na que a altura 
libre sexa inferior a un con oitenta (1,80) metros. Medirase sempre a cara interior dos paramentos 
rematados. 

5. Superficie edificable (dereito edificatorio). É o valor que sinala o planeamento para limitar a 
edificabilidade total que pode construírse nunha parcela ou nunha área determinada. A súa dimensión 
pode ser sinalada polo planeamento mediante un dos tres procedementos seguintes: 

- A conxunción das determinacións de posición, forma e volume sobre a parcela. 

- A determinación dun coeficiente de edificabilidade. 

- Establecendo unha cantidade concreta en m² 

6. Nos supostos de parcelas de solo urbano consolidado que se vexan obrigadas a realizar unha cesión de 
superficie destinada a viais como consecuencia da aliñación oficial esixida polo plan, o coeficiente de 
edificabilidade establecido pola ordenanza de aplicación aplicarase sobre a totalidade da superficie da 
parcela antes de materializar a cesión, mesmo cando se trate de cesións anteriores a este plan, sempre 
que sexa posible a súa acreditación. 

Art. 165. Cómputo de edificabilidade. 

Computaranse todas as superficies edificables de carácter lucrativo, calquera que sexa o uso a que se 
destinen, incluídas as construídas no   subsolo   e   os   aproveitamentos   baixo   cuberta,   coa   única 
excepción  das  superficies  construídas  no subsolo  con  destino  a rochos  de  superficie  inferior  a  10  
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metros  cadrados  vinculados  ás vivendas  do  edificio,  a  aparcadoiros  ou  a  instalacións  de  servizo como 
as de calefacción, electricidade, gas ou análogas. 

Dentro deste cómputo, realizarase a seguinte modulación en función do seu uso: 

1. Computan o 100% as seguintes partes dos edificios: 

- As plantas da edificación que computan como planta para os efectos de medición de altura, incluídos 
semisotos. 

- Os corpos pechados da edificación. 

- As terrazas e soportais cubertos, limitados por tres lados. 

- Os miradoiros e galerías. 

- Computarán integramente as edificacións auxiliares exteriores. 

- Nas ordenanzas que autoricen a utilización das plantas baixo cuberta computarán edificabilidade 
aquelas superficies con altura libre maior que cento cincuenta (150) centímetros, con independencia 
do sistema construtivo empregado ou dos cerramentos destes ámbitos que se proxecten, e con 
independencia tamén da s validez a efectos de cómputo como superficie habitable. 

2. Computan o 50% as seguintes partes dos edificios: 

- Os soportais ou terrazas abertos por dous ou tres lados.  

3. Computarán ao 10% as seguintes partes do edificio: 

- As terrazas de azotea descubertas. 

- As superficies accesibles cuxa altura libre non acada os cento cincuenta (150) centímetros. 

- Os balcóns (aberto por tres lados), e descubertos, con voos inferiores a 0,4 m. 

4. Non computan edificabilidade as seguintes superficies construídas: 

- Os sotos e semisotos con destino a rochos, de superficie inferior a 10 metros cadrados, vinculados ás 
vivendas do edificio, a aparcadoiros ou a instalacións de servizo como as de calefacción, 
electricidade, gas ou análogas, incluídos os accesos a esta planta dende a vía pública. 

- Os soportais e as plantas baixas porticadas de uso público (usos non lucrativos), a excepción dos 
corpos pechados de acceso ao edificio (uso lucrativo). 

- Os ocos de ascensores, agás nunha (1) planta. Os ocos non ocupados polas escaleiras, na última 
planta. Os ocos en forxados de superficie maior a seis (6) m². 

- Aquelas superficies construídas totalmente inaccesibles. 

Art. 166. Coeficiente de edificabilidade 

1. É a relación entre a superficie total edificable e a parcela na que se situará a edificación. O coeficiente de 
edificabilidade indicarase mediante a fracción que exprese a relación de metros cadrados de superficie 
edificada total (m²t) por metro cadrado da superficie neta de parcela (m²s). 

2. Distínguense dúas formas de expresar a edificabilidade: 

a) Edificabilidade bruta: o coeficiente de edificabilidade é a relación entre superficie total edificable e 
superficie total dun terreo ou ámbito de ordenación (sector, polígono ou similar). 

b) Edificabilidade neta: o coeficiente define a relación entre a superficie total edificable e a superficie 
neta da parcela edificable. 

3. Consideración do coeficiente de edificabilidade. A determinación do coeficiente de edificabilidade 
enténdese como a sinalización dunha edificabilidade máxima; se da conxunción deste parámetro con 
outros derivados das condicións de posición, ocupación, forma e volume resultase unha superficie total 
edificable menor, será este último o valor a aplicar. 
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Capítulo 6. Condicións de volume e forma dos edificios 

Art. 167. Definición e aplicación 

1. Son as que definen a organización dos volumes e formas das construcións.  

2. Son de aplicación nas obras de nova edificación agás nas de reconstrución, e aquelas nas que se altere o 
volume inicial e se regulan no réxime correspondente ao uso a que se destina, na norma zonal de 
aplicación ou nas figuras de plan incorporado, específico ou de desenvolvemento deste PXOM. 

Art. 168. Sólido capaz 

1. Sólido capaz é o volume, definido polas restantes determinacións do plan, dentro do cal debe conterse a 
edificación sobre rasante. 

2. O sólido capaz da cuberta, será o definido no artigo adicado ás construcións por enriba da altura máxima. 

Art. 169. Altura del edificio  

1. Altura dun edificio é a dimensión vertical do sólido capaz. A altura pode expresarse en unidades 
métricas ou en número de plantas. 

2. A altura medida en unidades métricas é a distancia dende a cota inferior de orixe e referencia ata 
calquera das referencias planimétricas que determine a ordenanza de aplicación. 

3. En número de plantas indicará o número de plantas por enriba da cota de orixe e referencia ou de 
rasante, incluída a planta baixa. A altura tamén poderá expresarse abreviadamente coa expresión PB, 
para indicar a planta baixa seguida no seu caso, do signo + e un díxito indicando o número de plantas 
restantes, excluída a planta baixo cuberta se fose autorizable. 

Art. 170. Referencias altimétricas  

1. Son as referencias que se utilizan para determinar as distintas alturas dun edificio, tomadas en relación 
co punto de referencia establecido en cada caso. Distinguimos as seguintes: 

- Altura de cornixa: é a medida ata a intersección da cara inferior do forxado que forma o teito da 
última planta co plano da fachada do edificio. 

- Altura de cumieira: é a medida ata a cumieira máis alta do edificio. 

2. Cando a altura se expresase en unidades métricas e non se especifique outra referencia altimétrica 
entenderase que é a altura de cornixa. 

3. Se non se especifica nas ordenanzas de zona outra medida distinta entenderase que a altura máxima de 
cumieira a aplicar é de catro (4,00) metros, medidos dende a altura de cornixa ata o punto máis alto que 
forme a cumieira. 

Art. 171. Altura máxima 

1. Altura máxima é a sinalada polas condicións particulares de zona como valor límite da altura da 
edificación. 

2. A cada altura en unidades métricas corresponde un número máximo de plantas. Estas dúas constantes, 
altura en unidades métricas e número de plantas, deberán cumprirse conxuntamente. 

Art. 172. Consideración da condición de altura 

Nos casos en que se sinala como condición de altura soamente a máxima ha de entenderse que é posible 
edificar sen alcanzala. Non obstante, o Concello poderá esixir a edificación ata a altura máxima nos 
casos en que se entenda que, pola contra, se estaría a agredir a imaxe urbana. 
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Art. 173. Construcións por enriba da altura máxima 

1. Os edificios poderán cubrirse con tellado, azotea ou unha combinación de ambas as dúas. 

2. O aproveitamento baixo cuberta poderá destinarse a usos complementarios da edificación, ou a usos 
permitidos na planta inferior, sempre vinculados a esta. En todo caso, considerarase dentro de 
ordenación aquel aproveitamento baixo cuberta que, cumprindo o resto de parámetros e construído con 
anterioridade a este PXOM, non estea vinculado á planta inferior. 

3. As construcións deberán quedar inscritas no sólido capaz formado polos planos que, arrancando en 
contacto coa aresta de coroación da fachada, ou extremo do beiril se existise, teñan unha pendente 
máxima de 30º e unha altura máxima de 4 metros. Tamén se formará o sólido capaz coa combinación de 
estes faldróns inclinados e frontispicios (cubertas a 2 augas). Para a formación de cuberta a unha auga, 
esta deberá quedar dentro do sólido capaz de edificación máis sólido capaz de cuberta, e cumprindo 
ambos todos os parámetros volumétricos da ordenanza. 

4. Permítense as terrazas, que terán unha profundidade mínima tal que a parede posterior alcance unha 
altura mínima de 2 metros, sempre dentro do sólido capaz. 

5. Estas terrazas poderán chegar ata o bordo, permitíndose neste caso a construción de protección de altura 
máxima de 1 metro. 

6. Permítese a terraza perimetral, formando un "ático retranqueado", que se situará a unha distancia mínima 
de fachada que garanta unha altura mínima de 2 metros, sempre dentro do sólido capaz. 

7. Permítese o peto perimetral con carácter ornamental ou de ocultación de caneiro de recollida de augas 
pluviais, con altura máxima de 1 metro, pero en ningún caso supoñerá a elevación da cota de inicio do 
sólido capaz, que se manterá conforme ao punto 3. En edificios de más de 2 plantas, prohíbense os 
frontispicios. 

8. Do sólido capaz soamente poderán sobresaír os seguintes elementos: 

- Chemineas e antenas domésticas, así como as instalacións que, como consecuencia de 
normativas técnicas de obrigado cumprimento, sexa preciso instalar na cuberta. 

- Casetóns de ascensor, ata un máximo de 1 metro no punto máis desfavorable, e a unha distancia 
mínima de fachada de 5 metros. 

- Bufardas, cunha anchura máxima de 2,5 metros, e separadas entre si un mínimo de 1,5 metros. 
A altura máxima destas bufardas será de 2 metros sobre a cota do forxado da planta baixo 
cuberta, e situaranse a unha distancia mínima de 1,5 metros do extremo da cuberta. (figura 2), 
sempre que non sexan incompatibles co réxime de solo en que se atopa a edificación. 

- Proteccións de terrazas, reguladas no punto 5 e os petos, regulados no punto 7. 

- Antucas ou toldos, homoxeneizados en toda a planta. 

9. A ocupación da planta de cuberta, tanto espazos cubertos como descubertos, queda limitada polo sólido 
capaz. Os espazos cubertos serán habitables cunha altura mínima de 1,50 metros. O cómputo de 
edificabilidade regularase polo artigo onde se regula o cómputo da superficie edificada. 

10. As plantas baixo cuberta, manterán esta condición, e non a da planta piso, aínda que a súa cota de solo 
estea por debaixo da altura de cornixa. 
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Art. 174. Criterios para a medición da altura. 

1. Salvo indicación en contrario fixada pola ordenanza específica, a cota de referencia para a medición de 
altura será o punto medio da fachada sobre a beirarrúa, en edificación aliñada, e no punto máis 
desfavorable en contacto co terreo natural ou legalmente alterado, no resto das edificacións. En vivendas 
unifamiliares, a cota de referencia será o punto máis desfavorable en contacto coa edificación, sexa 
terreo natural, legalmente alterado ou vía. 

2. En solares con edificación aliñada, en rúas en pendente, admitirase un desfase de 1,5 metros en cada 
extremo, entre os cales as plantas manterán a consideración que teñan na cota de referencia. A partir 
deses extremos, a edificación deberá ser graduada. Esta excepción non será de aplicación en vivendas 
unifamiliares. 

3. Para os efectos de medición de altura por número de plantas, contabilizarán as plantas semisoto (se 
existise), baixa e plantas piso. 
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Art. 175. Forxados 

1. Aos efectos de definición das plantas dos edificios, concrétase previamente a definición do elemento que 
as delimita. 

2. Forxado: Son elementos estruturais planos ou inclinados que forman o esqueleto do edificio e dividen 
entre si as diferentes plantas que o compoñen. 

3. Os forxados poden ser: 

- Planos: O forxado plano inferior denomínase de piso ou solo e o forxado plano superior denomínase 
de teito. 

- Inclinados 

4. Os forxados inclinados que conforman a envolvente da edificación na súa parte superior denomínanse de 
cuberta. 

Art. 176. Plantas 

Enténdese por planta dun edificio toda superficie horizontal e cuberta, acondicionada para albergar o 
exercicio de actividades. 

1. Altura libre e cota de planta piso. Altura de piso é a distancia vertical entre as caras superiores dos 
forxados de dúas plantas consecutivas. 

Altura libre de piso é a distancia vertical entre a cara superior do pavimento rematado dunha planta e a 
cara inferior do forxado do teito da planta ou, se o houber, do falso teito. 

Cota de planta piso é a distancia vertical medida entre a cota de referencia da planta baixa e a cara 
superior do forxado da planta á que se refire a medición. 

2. Tipos de plantas. En función da súa posición no edificio distínguense os seguintes tipos de plantas. 

- Soto 

- Semisoto 
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- Baixa 

- Porticada 

- Entreplanta 

- Piso 

- Áticos 

- Planta Baixo cuberta 

3. Sotos. Enténdese por planta soto, aquela planta que ten o teito a menos de setenta (70) centímetros por 
enriba da rasante da beirarrúa, ou terreo en contacto coa edificación. En caso de edificacións situadas en 
aliñación (edificación aliñada), e exceptuadas as vivendas unifamiliares, a condición de soto obterase na 
cota de referencia, mantendo esa condición na totalidade do fondo edificable, e na lonxitude máxima ata 
que a edificación deba ser escalonada. 

A altura libre dos sotos, non será inferior a douscentos vinte e cinco (225) centímetros, salvo o disposto 
para garaxes nestas Normas. O número de plantas soto será libre. En ningún caso se admitirá o uso de 
vivenda. 

Para o acceso de vehículos á planta soto, permitirase unha lonxitude de fachada descuberta de 6 m. 
conforme ao esquema seguinte: 

 

En edificación aliñada, esta fachada descuberta será a necesaria para o acceso dende a vía pública ata a 
entrada de garaxe, sen que por isto se perda a condición de soto. 

4. Semisotos. É aquela que ten o teito a máis de setenta (70) centímetros por enriba da rasante da beirarrúa, 
ou terreo en contacto coa edificación, e o solo a máis de setenta (70) centímetros por debaixo da rasante 
da beirarrúa, ou terreo en contacto coa edificación. Para todos os efectos, terá a mesma consideración 
que a planta baixa. 

5. Planta Baixa. Enténdese por planta baixa a planta inferior do edificio cuxo solo se atopa á altura, por 
enriba, ou como máximo a setenta (70) cm. por debaixo da cota de referencia. En caso de edificacións 
situadas en aliñación (edificación aliñada), e exceptuadas as vivendas unifamiliares, a condición de 
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planta baixa obterase na cota de referencia, mantendo esa condición na totalidade do fondo edificable, e 
na lonxitude máxima ata que a edificación deba ser escalonada. 

6. Planta porticada. É aquela planta teitada cuxo perímetro non está delimitados paramentos continuos, 
senón aberto ao exterior con arcos, pórticos ou similares, como ampliación da planta baixa cara á 
parcela. As que sexan de uso público, deberán ser libremente accesibles dende a vía pública, coa 
excepción dos corpos pechados de acceso aos edificios. 

7. Entreplanta. É a planta que ten a totalidade do forxado de solo nunha posición intermedia entre os 
planos de pavimento e teito dunha planta baixa ou de piso. 

A construción de entreplantas unicamente poderán autorizarse sempre que a súa superficie útil non 
exceda do corenta por cento (40%), da superficie útil do local a que estea adscrita, se destine a usos 
accesorios do principal e non supere a superficie edificable. 

A altura libre de piso, por enriba e por debaixo, da entreplanta será, en todo caso, igual ou superior a 
douscentos cincuenta (250) centímetros. Esta distancia terá valor de mínimo independente do uso a que 
se destine a entreplanta. 

8. Planta piso. É a situada por enriba do forxado de teito da planta baixa.  

A altura libre mínima das plantas piso virán determinadas polo establecido nas presentes Normas para os 
diferentes usos e nas condicións particulares da zona ou clase de solo, e no seu defecto, será como 
mínimo de douscentos sesenta (260) centímetros.  

9. Ático. Planta recuada dos planos de fachada do edificio, e inscrita dentro do sólido capaz definido no 
artigo onde se regula a construción por enriba da altura máxima. 

10. Terraza de azotea. Espazo descuberto sobre forxado de planta de cuberta. 

11. Baixo cuberta. É a planta situada entre a cara superior do forxado da última planta admisible segundo a 
Ordenanza, e a cara inferior dos elementos construtivos da cuberta inclinada, conforme ao sólido capaz 
definido no no artigo onde se regula a construción por enriba da altura máxima. 

Art. 177. Tipoloxías da edificación 

1. Enténdese por Tipoloxía as diferentes formas de situación dos edificios nas parcelas, os modos da súa 
agrupación e a forma de distribución interior que adoptan os edificios. 

2. Distínguense, polo tanto, en función de cada un dos aspectos salientados: 

a) Pola súa situación en relación cos espazos libres de dominio e uso público 

‐ Edificación aliñada (AL): Comprende aqueles edificios cuxa liña de fachada exterior coincide 
con algunha das aliñacións exteriores das zonas, parcelas ou mazás edificables, dispoñéndose 
normalmente ao longo das vías públicas e no perímetro exterior das mazás. 

‐ Edificación illada (AI): Comprende aqueles edificios cuxas liñas de fachada veñen definidas 
por aliñacións interiores e se atopa, polo tanto, recuada das vías públicas e espazos libres. 

b) Pola disposición do edificio en relación a outros edificios 

‐ Edificación exenta (EX): Os edificios que non poden agruparse con outros ao ter todas as súas 
liñas de edificación a consideración de fachadas. 

‐ Edificación pareada (PA): Edificios que se encostan por un só lado de dous en dous. 

‐ Edificación encostada (AD): Edificios susceptibles de encostamento por varios lados, 
compoñendo o seu conxunto varios corpos de edificación. 

c) En función dos usos que alberga a edificación 

‐ Edificación exclusiva (EEx): enténdese por este termo aqueles edificios que se destinan a un 
uso exclusivamente. 
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‐ Edificación múltiple (EM): Corresponde a aqueles edificios que se destinan a varios usos en 
situacións compartidas. 

d) En función da súa situación respecto á súa propia parcela e ás súas superficies libres 

‐ Edificación independente (EI): Edificios cunha superficie libre de parcela de utilización 
exclusiva do edificio. 

‐ Conxuntos inmobiliarios (CI): As actuacións que se desenvolvan en tipoloxía edificatoria de 
conxuntos inmobiliarios poderanse desenvolver con liberdade de deseño constituíndo a parcela 
urbanística a delimitación de cada conxunto integrado, para os efectos de aplicar as condicións 
de aproveitamento, tipoloxía e deseño urbano. 

Art. 178. Conxuntos inmobiliarios. Condicións e características 

Os conxuntos inmobiliarios cumprirán as seguintes condicións: 

1. O número máximo de vivendas non superará o resultado de dividir a superficie bruta da parcela entre a 
parcela mínima para os efectos de parcelación da ordenanza de aplicación. 

2. En caso de resultar parcelas independentes dentro do conxunto, a superficie destas non poderá ser 
inferior ao 30% da parcela mínima para os efectos de parcelación que estableza a ordenanza de zona.  

3. A disposición dos edificios en relación a outros edificios do conxunto inmobiliario poderase realizar de 
forma illada, encostada ou agrupada en horizontal ou en vertical, sen superar en ningún caso a altura 
máxima, nin a edificabilidade nin ocupación máxima aplicable ao conxunto da parcela. A separación 
entre edificacións do conxunto será libre, coas limitacións do Código Civil. Respecto aos límites da 
parcela global do conxunto inmobiliario, respectaranse os recuamentos da ordenanza de aplicación. 

4. Os proxectos de edificación dos conxuntos inmobiliarios, a nivel de proxecto básico realizaranse e 
presentarán, ao obxecto de obtención de licenza, para a totalidade da parcela, sen prexuízo da súa 
execución por fases, que en todo caso deberán definirse no proxecto polo que se solicite licenza. 

5. A ordenación interior de urbanización complementaria privada garantirá a accesibilidade dos 
aparcadoiros, ás edificacións e a aproximación dos vehículos de bombeiros e de evacuacións de 
urxencia. En caso de ser necesaria a urbanización complementaria, esta axustarase ás ordenanzas de 
urbanización municipais, á normativa supramunicipal e ao esixido polas distintas compañías 
subministradoras, non sendo de aplicación, neste caso, o establecido no artigo do alcance das normas 
xerais de urbanización en solo urbano consolidado. 

6. Deberán xustificarse as condicións de deseño de Urbanización establecidas no Conxunto debendo 
incorporar todas as súas características de forma simultánea aos proxectos de edificación. 

7. Cando as obras se realicen por fases, deberán constituírse no momento da concesión das licenzas, as 
garantías e fianzas que estableza o concello, abondo para a execución da totalidade da urbanización 
interior e das zonas comúns do Conxunto Inmobiliario. 

8. Xunto coa solicitude de licenza ao Concello, achegarase a organización xurídica do Conxunto, de modo 
que contemple o procedemento de conservación interior definíndose estes extremos simultaneamente á 
formulación do proxecto de edificación xeral para todo o Conxunto Inmobiliario. 

9. Características dos conxuntos 

‐ Rúas particulares: Axustaranse ao recollido nas normas sobre rúas interiores recollidas nas presentes 
Normas Urbanísticas. 

‐ Garaxes: Os garaxes comúns resolverán os accesos rodados e peonís con garantías para o 
cumprimento das ordenanzas de incendios.   

‐ Permitirase a agrupación de parcelas contiguas nunha única para formar o complexo inmobiliario. 

‐ Con independencia da urbanización interior do conxunto, a parcela que o forme, deberá reunir ou 
poder adquirir a condición de solar. 
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Art. 179.  Elementos exteriores dos edificios. 

1. Son os elementos construtivos non habitables nin ocupables de carácter fixo que se sitúan no exterior do 
edificio e que cando sobresaen da liña de edificación teñen o carácter de elemento saínte. Poden ser: 

‐ Zócolos. Corresponden á parte inferior da fachada en contacto co terreo ou a beirarrúa no seu caso. 

‐ Frontispicios. Son os elementos da planta de cuberta que forman un cerramento vertical en 
continuidade da fachada, entre o forxado de teito da última planta de piso e a cuberta inclinada. 
Estes elementos quedan prohibidos nas edificacións de máis de dúas plantas. 

‐ Aleiros. Prolongación da cuberta sobre a liña de fachada. A súa dimensión será libre computando 
ocupación e respectando recuamentos e liña de edificación. Só poderán invadir recuamentos e liña 
de edificación, non sendo nese caso computables para os efectos de ocupación, nunha dimensión 
máxima horizontal de corenta (40) centímetros. Respecto á aliñación, poderán sobresaír corenta (40) 
centímetros máis que a dimensión máxima autorizable do miradoiro ou corpo voado, con 
independencia de que estes existan ou non. 

‐ Marquesiñas. Son os elementos saíntes voados en planos horizontais que se realizan a xeito de 
viseira nos portais e locais das plantas baixas. En edificación aliñada cumprirán as mesmas 
condicións que os corpos voados. 

‐ Parasois. Son os elementos saíntes voados fixos destinados á protección solar dos ocos de luces das 
fachadas. En edificación aliñada terán as mesmas condicións de voo que os corpos voados. Se 
instalan como protección dun corpo saínte da edificación, o conxunto (corpo saliente+parasol) non 
poderá superar a dimensión establecida para os corpos voados. 

‐ Reixas. Son aqueles elementos saíntes diáfanos que se colocan no plano vertical como protección 
dos ocos de fachada. As ventás das plantas baixas poderán pecharse mediante reixas cando se 
considere oportuno. Cando existan balcóns na mesma fachada, os elementos de ferraxaría deberán 
gozar de homoxeneidade compositiva entre eles. En edificación aliñada non poderán sobresaír 
respecto á aliñación oficial.  

‐ Xardineiras. Son todos os elementos ornamentais destinados a colectores de flores e plantas, 
situados nos cerramentos exteriores dos edificios. Deberán ter unha recollida de augas en edificación 
aliñada para evitar gotear á rúa. 

‐ Petos e peitorís. Son os elementos das cubertas, situados nas azoteas, que delimitan no seu 
perímetro estes espazos. A súa altura máxima será dun (1) metro. 

‐ Caneiros e baixantes. Corresponden aos elementos que canalizan as saídas da auga de chuvia que 
cae á cuberta, correspondendo os caneiros aos condutos horizontais e as baixantes aos verticais. En 
todos os casos, deberán ter vertedura directa á rede de saneamento e quedar ocultos na planta baixa. 

‐ Portadas, escaparates e vitrinas. Son os cerramentos verticais decorativos dos locais. 

Art. 180. Corpos saíntes da edificación 

1. Son corpos saíntes os corpos das edificacións habitables ou ocupables, pechados ou abertos, que 
sobresaen da aliñación da edificación, ou da aliñación do espazo libre interior da mazá. Entendemos por 
corpos voados os seguintes: 

a) Balcón: É o saínte, aperto por tres lados, que arranca do pavimento da peza á que serve, e que se 
prolonga cara ao exterior nun forxado ou bandexa que sobresae da fachada, non máis de 45 
centímetros, e cuxa lonxitude non supere en máis de 30 centímetros o ancho do oco polo que se 
accede a este, sendo o ancho do devandito oco inferior ou igual a cento corenta centímetros. 

b) Balconada ou balconaxe: É o saliente aberto por tres lados común a varios ocos que arranca do 
pavimento das pezas ás que serven. 

c) Terrazas: Son saíntes pechados como máximo por dous dos seus lados ou cando superan as 
dimensións establecidas para o balcón e a balconaxe. Forman parte da fachada do edificio 
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d) Miradoiros: É un corpo saínte acristalado en todo o seu perímetro e altura, cuxo pavimento é 
prolongación en voo cara ao exterior da peza a que serve. 

e) Corpos voados: Son elementos construídos pechados con materiais de fachada (non miradoiros), 
como prolongación dos elementos habitables da edificación, que superan, a partir da primeira planta 
ou tres metros de altura, a fachada da planta baixa superando aliñación ou espazo público. 

2. Prohíbense os corpos saíntes en planta baixa. 

3. A altura mínima dos corpos voados e miradoiros, será de trescentos (300) cm. medidos dende a rasante 
de beirarrúa ou espazo público á cara inferior do corpo voado no seu punto máis baixo.  

4. Soamente terán consideración de corpos saíntes, para os efectos de limitacións, os que sobresaian sobre 
aliñación ou espazos públicos. Non se permitirán corpos saíntes sobre a liña de edificación cando non 
coincida coa aliñación, nin sobre as liñas de recuamento ou fondo edificable. Non voarán máis de 1/12 
da sección da rúa na súa fronte, cunha dimensión máxima dun (1) metro. A suma das lonxitudes dos 
corpos voados e miradoiros non superará o 50% da lonxitude total de fachada. 

5. Nos edificios aliñados ao vial,  os corpos saíntes deberán separarse, como mínimo, sesenta (60) 
centímetros da medianeira sobre o plano de fachada. 

 

Capítulo 7. Condicións de habitabilidade 

Art. 181. Definición 

1. Son as que definen as condicións de habitabilidade e hixiene de obrigado cumprimento nas distintas 
edificacións.  

2. Serán de aplicación nas obras de nova edificación, e aquelas recollidas no ámbito de aplicación, coas 
excepcións que se puidesen recoller, da Normativa de Habitabilidade vixente da Comunidade Autónoma. 

Sección 2ª. Condicións hixiénicas dos locais 

Art. 182. Conceptos  

1. Peza. Todo recinto independente situado nun edificio. Considerarase recinto independente todo espazo 
delimitado por elementos de compartimentación de solo a teito e comunicado con outros espazos 
contiguos a través de ocos de pasos. 

2. Peza habitable. Toda aquela que reúna as condicións para desenvolver nelas actividades de estanza, 
repouso ou traballo que impliquen a permanencia prolongada de persoas. 

3. Local. Conxunto de pezas contiguas no espazo e intercomunicadas, dedicadas ao desenvolvemento ou 
exercicio dunha mesma actividade. 

4. Peza exterior. Unha peza é exterior cando dispoña de polo menos un oco nunha fachada a: 

a) Vía pública ou espazo libre público. 

b) Espazo libre privado que cumpra as condicións fixadas na norma zonal, ou ordenanza particular de 
planeamento correspondente. 

c) Patio coas dimensións que a tal efecto se regulan nas presentes Normas Urbanísticas e na normativa 
vixente en materia de habitabilidade. 

Art. 183. Ventilación 

 A ventilación das distintas pezas debe resolverse por algún dos seguintes métodos se as normativas 
técnicas de obrigado cumprimento non o prohiben: 

a) Ventilación natural directa: Mediante ocos abertos ou practicables directamente ao exterior. 
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b) Ventilación natural conducida: Mediante condutos ou elementos similares que, sen interposición de 
elementos mecánicos, comuniquen o local ou peza co exterior, producíndose a renovación do aire 
pola diferenza de presión existente entre o interior e o exterior. 

c) Ventilación forzada: É aquela que se produce mediante dispositivos mecánicos de impulsión ou 
extracción de aire. 

 Todas as estancias cumprirán o establecido no DB-HS (Documento Básico de Salubridade) del CTE, 
RITE si é o caso, ou normativa que lle substitúa, modifique ou regule. 

Art. 184. Iluminación 

1. Todas as estancias disporán de iluminación que poderá resolverse de forma natural ou de forma artificial. 

2. Os edificios disporán de instalacións de iluminación adecuadas ás necesidades dos seus usuarios e á vez 
eficaces enerxeticamente. Cumprirase o regulado no DB-HE do Código Técnico da Edificación ou 
normativa que o substitúa.  

3. Iluminación e ventilación en uso residencial 

a) Toda peza habitable dun local destinado a uso residencial disporá de ventilación e iluminación 
natural de acordo co establecido nas presentes Normas Urbanísticas.  

b) Todas as pezas habitables, a excepción das cociñas, estarán dotadas de sistemas que permitan o seu 
escurecemento temporal, mediante sistemas fixos ou, no seu defecto, contarán coas medidas que 
faciliten a instalación dos devanditos sistemas por parte dous usuarios. 

4. Iluminación e ventilación en uso non residencial 

a) Toda peza habitable dun local destinado a uso non residencial disporá de iluminación 
preferentemente  natural, de acordo co establecido nas presentes Normas Urbanísticas. 

b) Admitirase ventilación e iluminación artificial sempre que se garantan os niveis esixidos pola 
normativa de aplicación vixente. 

c) Naquelas pezas habitables adscritas a usos non residenciais, pero que, para estes efectos, poden ser 
asimilables ao uso residencial, tales como cuartos de centros hospitalarios, etc., esixirase o 
cumprimento das condicións de ventilación e iluminación sinaladas para as pezas adscritas a locais 
de uso residencial. 

d) No mesmo sentido que o punto anterior as devanditas pezas estarán dotadas de sistemas que 
permitan o seu escurecemento temporal, mediante sistemas fixos ou desmontables. 

Sección 3ª. Condicións hixiénicas das edificacións 

Art. 185. Patios 

Patio é todo espazo non edificado e descuberto, delimitado por fachadas interiores dos edificios.  

Clasificación 

1. Pola súa situación respecto dos edificios divídense en: 

a) Patios pechados: Son aquelas superficies da parcela limitadas polas edificacións en todos os seus 
lados. Poden ser: 

‐ Patios pechados interiores: son aqueles que se encontran dentro dos edificios. Cando un dos 
seus lados estea aberto cunha apertura menor de 3 m, tamén terá a consideración de pechado. 

‐ Patio de mazá: son aqueles que se conforman como a suma de varios patios abertos de parcela, 
como un patio que constitúe un espazo pechado respecto ás mazás con tipoloxía de edificación 
aliñada.  

b) Patios abertos: Son aquelas superficies de parcela que non se consideran patios pechados interiores e 
que están limitados pola edificación nalgún dos seus lados. Poden ser: 
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‐ Patios abertos exteriores: son aqueles que lindan nalgúns dos seus lados con viais ou espazos 
libres de dominio e uso público. 

‐ Patios abertos interiores: son aqueles nos que os seus lados libres corresponden a lindeiros de 
parcela.  

‐ Cando estes lindeiros sexan susceptibles de ocupar pola edificación lindante en forma de 
medianeira, estes patios terán a consideración de pechados interiores. 

2. Pola súa  posición: 

a) Patios libres: En planta Baixa (sobre terreo ou teito de planta soto). 

b) Patios ocupados: Aqueles construídos en planta superior á baixa, pero que gozan das características 
específicas de patio. Neste último caso computan ocupación. 

c) Patio inglés: É aquel patio exterior ou interior que o seu piso se atopa situado por debaixo da rasante 
da beirarrúa ou do terreo no seu caso. Non computan ocupación.  

3. Pola súa titularidade 

a) Patio privado: é aquel patio que pertence a un só propietario. 

b) Patio mancomunado: é aquel que pertence a varios propietarios ou a varias comunidades de 
propietarios. 

Cando exista diferenza de rasante entre os patios, a altura máxima dende o patio máis alto non poderá superar 
os 2 metros. 

4. Polo seu uso 

Por su uso 

a) Patio de luces: o seu fin é ventilar e iluminar pezas habitables.  

b) Patios exteriores: aqueles que reúnan as condicións de dimensións e accesos que se establecen nos 
Normas Urbanísticas para permitir que as vivendas que lles dean teñan a consideración de 
exteriores.  

c) Patio de ventilación: o seu fin é unicamente ventilar as estancias. 

d) Patio axardinado: aquel que se destina para iluminar e ademais, como superficie libre axardinada 
para o recreo e a expansión. 

Anchura e altura de patios 

1. Anchura de patio é a medida da separación entre os parámetros de fachada opostos. Os patios de 
calquera tipo manterán uniformes as súas dimensións en toda a súa altura, salvo que as incrementen. 

2. A anchura mínima do patio non poderá ocuparse con corpos saíntes, salvo o establecido nas presentes 
Normas para os patios de mazá. 

3. Considerarase altura de patio (H) a maior das alturas de coroación das edificacións que formen o patio, 
tomando como base o piso do primeiro local que teña aperturas ao mesmo. 

Dimensión dos patios. 

1. Nas vivendas plurifamiliares a dimensión dos patios de parcela establécese en función do uso das pezas 
que abren a eles e da altura (h) do patio. O cadro seguinte determina as dimensións mínimas: 

 

 Uso do Local h=altura Dimensión mínima de planta 

Patios exteriores Vivenda exterior. h 9,00 metros 

Patios de luces Pezas habitables, cociña incluída. h/3 3,00 metros 

Patio de ventilación Resto de estanzas h/5 2,00 metros 
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2. En consideración ás dificultades que puidesen presentar las construcións en parcelarios moi irregulares 
permitirase unha tolerancia de ata o cinco por cento (5%) no axuste dos parámetros establecidos no 
anterior apartado sempre que se xustifique unha solución arquitectónica axeitada. 

3. As dimensións anteriores corresponden ao diámetro mínimo do círculo inscribible no correspondente 
patio. 

4. Os patios encostados aos lindeiros cos outros terreos cumprirán as anteriores condicións, considerándose 
como paramento frontal o do linde, aínda cando non estivese construído, ou ben poderá considerarse 
como patio único, mancomunado co edificio lindante, aténdose ao establecido no artigo seguinte. 

Patios abertos  e patios ingleses 

1. Patios abertos: a embocadura do patio deberá ter un ancho maior dun terzo da altura (h/3) e como 
mínimo de seis (6) metros. Esta dimensión mínima deberá salvarse segundo o sistema de medidas máis 
desfavorable en cada caso, e sempre en todos os puntos dos paramentos enfrontados. 

2. Os patios ingleses terán unha anchura mínima de tres (3) metros. Estarán dotados de cerramentos, 
varandas ou proteccións axeitadas.  

Cubrición de patios. 

1. Poderanse cubrir os patios de luces e ventilación con claraboias e lucernarios translúcidos, sempre que 
estes elementos deixen un espazo perimetral desprovisto de calquera tipo de peche, entre os muros do 
patio e o elemento de cubrición, que permita unha superficie mínima de ventilación superior no vinte por 
cento (20%) á do patio. Os patios así cubertos computarán para os efectos de edificabilidade. 

Cota de pavimentación. 

1. O pavimento dos patios non poderán situarse a un nivel superior a un (1) metro por enriba do solo de 
calquera dos locais aos que el abran ocos de luces ou de ventilación. 

 Acceso a patio. 

1. Os patios exteriores contarán con acceso dende un espazo público, espazo libre privado, portal, caixa de 
escaleiras ou outro espazo comunitario, co fin de posibilitar a obrigada limpeza, policía e desfrute destes. 

2. Sen prexuízo do que estableza as condicións particulares de zona, os patios de mazá deberán ter un 
acceso a vía pública que como mínimo terá un ancho de tres (3) metros, salvando as diferenzas de cota 
que puidesen existir, e que nunca poderán exceder en máis ou en menos de (1) metro, mediante ramplas. 

Construcións nos patios. 

1. Nas zonas de uso de vivendas non se autorizará ningunha construción de nova planta nin obras de 
ampliación que ocupen os patios de parcela salvo nas circunstancias que expresamente queden 
exceptuadas polas presentes Normas. 

2. O planeamento que desenvolva o PXOM poderá sinalar na súa ordenación a localización de edificacións 
destinadas a usos dotacionais ou dotacións dos edificios no interior dos patios de mazá. Fóra deste 
suposto non caberá a ocupación por construcións dos patios de mazá. 
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3. O patio en vivendas plurifamiliares poderá ser obxecto de separación para uso e desfrute exclusivo das 
edificacións en planta baixa mediante paramentos de elementos de construción lixeira, e pechado ata 
unha altura máxima de cento cincuenta (150) centímetros. 

 Réxime de mancomunidade de patios. 

1. Os patios mancomunados son os patios de parcela comúns aos volumes de dous inmobles lindantes 
cando se constitúa mancomunidade co fin de completar as dimensións mínimas do patio. 

2. Esta servidume non poderá cancelarse sen autorización da administración urbanística municipal nin en 
tanto subsista algún dos edificios cuxos patios requiran este complemento para alcanzar a dimensión 
mínima.  

 

Capítulo 8. Condicións das dotacións de servizo 

Art. 186. Dotacións de servizo dun edificio. Definición e clasificación. 

1. Son dotacións de servizo dun edificio todas aquelas destinadas a prover a este as condicións axeitadas 
para o seu bo funcionamento conforme ao uso previsto. 

2. As dotacións de servizo dun edificio clasifícanse en obrigatorias ou facultativas entendéndose, estas 
últimas como as que potestativamente poden instalarse nun edificio para mellorar ou complementar as 
súas condicións de habitabilidade, seguridade, confort ou funcionalidade. 

Art. 187. Dotacións de servizo obrigatorias. 

1. Todo edificio e local disporá das seguintes dotacións de servizo obrigatorias: 

a) Abastecemento de auga potable 

b) Enerxía eléctrica 

c) Calefacción 

d) Auga quente sanitaria 

e) Servizos hixiénicos 

f) Saneamento 

g) Instalacións de telecomunicacións, segundo a regulación específica 

h) Aparcadoiro 

i) Calquera outro esixible pola normativa supramunicipal ou por regulación específica de uso. 

2. Exceptúanse aqueles edificios nos que a obriga de dispoñer dalgunha das dotacións sinaladas no 
apartado anterior sexa manifestamente innecesaria, en función do uso a que se destinen ou da actividade 
que se realice neles. 

Sección 2ª. Dotacións de servizo obrigatorias. 

Art. 188. Dotación de servizo de abastecemento e distribución interior de auga potable 

1. Todo edificio disporá de abastecemento de auga potable e rede interior de distribución ata os aseos, 
cociñas e outros puntos de consumo de auga proxectados en función do uso previsto. 

2. A fonte de subministración será a rede pública de abastecemento e distribución de auga. Cando a 
conexión á rede pública non sexa posible, previa á concesión de licenza municipal de edificación ou de 
actividade deberá acreditarse a dispoñibilidade de subministración alternativa autorizada pola 
Administración competente, xustificándose a calidade, caudal, presión e previsión de regularidade de 
subministración en función do uso previsto. 
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3. En todo caso estarase ao disposto no DB-HS do Código técnico da Edificación vixente ou da normativa 
que o regule ou substitúa. 

Art. 189. Dotación de servizo de enerxía eléctrica 

1. Todo edificio contará con subministración de enerxía eléctrica dende a rede de servizo público da 
empresa distribuidora, instalación de enlace coa citada rede e instalación interior ata cada un dos puntos 
de utilización.  

2. Os edificios nos que se prevexa a existencia de consumidores diferenciados contará cun local específico 
para albergar os equipos de medida, con acceso dende zonas comúns do edificio de acordo co regulado 
pola compañía subministradora. 

3. As instalacións eléctricas non poderán estar situadas nas fachadas, que deberán quedar libres de 
instalacións e tendidos que puidesen existir con anterioridade. Corresponderá á compañía 
subministradora o soterramento das acometidas. 

Art. 190. Dotación de servizo de calefacción e climatización 

1. Todo edificio no que estea prevista a presenza habitual e continuada de persoas disporá dun sistema de 
calefacción que permita o mantemento nos distintos locais e pezas do edificio, dunha temperatura 
axeitada en función da actividade que se realice. 

2. Esta instalación poderá complementarse mediante un sistema de ventilación ou de aire acondicionado, 
podendo integrarse todos nunha única instalación de climatización. 

Art. 191. Dotación de servizo de auga quente sanitaria 

1. Todo edificio no que se prevexa a existencia de aseos, instalacións de limpeza, cociñas e similares estará 
dotado dunha instalación de produción de auga quente sanitaria, axustada ao previsto na normativa que 
sexa aplicable en función do sistema de produción desta. 

2. A produción de AQS axustarase ao disposto no Código técnico da Edificación vixente ou da normativa 
que o regule ou substitúa. 

Art. 192. Servizos hixiénicos 

1. Todos os usos ou actividades disporán dos servizos hixiénicos esixidos pola presente normativa ou por 
outra de carácter sectorial aplicable. 

2. De forma supletoria, cando non exista regulación específica ou normativa sectorial, poderán aplicarse 
para o cálculo da dotación de servizos hixiénicos os seguintes criterios: 

a) Ata douscentos (200) metros cadrados construídos, un inodoro e un lavabo; por cada douscentos 
(200) metros cadrados adicionais ou fracción superior a cen (100) metros cadrados incrementarase 
un inodoro e un lavabo, separándose para cada un dos sexos. 

b) En locais de uso público, en ningún caso os inodoros poderán comunicar directamente co resto dos 
locais, para o cal deberá instalarse un vestíbulo ou espazo de separación. 

c) No caso de locais agrupados, poderán agruparse as dotacións de aseos, mantendo o número e 
condicións partindo da superficie total, incluídos os espazos comúns de uso público. 

Art. 193. Dotación de servizo de saneamento 

1. Todos os edificios dispoñerán de conexión á rede de saneamento para a evacuación das augas residuais 
cun sistema separativo. Nas vivendas unifamiliares illadas a vertedura de pluviais pode facerse 
directamente ao interior da parcela. 

2. Cando non exista rede de sumidoiros pública, deben utilizarse sistemas individualizados separados, un 
de evacuación de augas residuais dotado dunha estación depuradora particular e outro de evacuación de 
augas pluviais ao terreo.  
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3. O sistema de evacuación de augas residuais axustarase ao disposto no DB-HS do Código Técnico da 
Edificación ou normativa que o substitúa. 

4. As condicións que deben cumprir as verteduras que se realicen á rede xeral recolleranse nas ordenanzas 
municipais que regulen as condicións que deben cumprir as obras de urbanización. 

Art. 194. Dotación de aparatos elevadores 

1. A obriga de instalar aparatos elevadores está regulada polo disposto no DB-SUA de Seguridade de 
Utilización e Accesibilidade do CTE vixente e Normativa que lle complemente ou substitúa. 

2. Exclúense desta obriga as vivendas unifamiliares. 

Art. 195. Dotación de evacuación de fumes e gases 

1. A evacuación de gases e fumes producidos en cociñas non domésticas, xeradores de calor e actividades 
industriais realizarase mediante cheminea independente con punto de emisión por enriba da cumieira do 
edificio, segundo Norma UNE 123001. Non se permiten as saídas directas a fachadas ou patios.  

2. Exceptúanse desta regra xeral aqueles xeradores de calor domésticos cuxa normativa específica permita 
a evacuación directa ao exterior dos produtos de combustión, debendo cumprirse en todo caso as 
condicións estéticas reguladas nas presentes Normas Urbanísticas. 

3. As condicións específicas ás que deben axustarse estes servizos son as establecidas en Ordenanzas 
Municipais de Protección do Medio e na normativa supramunicipal correspondente.  

Art. 196. Dotación de instalacións de comunicación. 

1. Axustarase á normativa vixente reguladora das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o 
acceso aos servizos de telecomunicación no interior dos edificios. 

2. As antenas colectivas de televisión situadas nas cubertas non poderán superar a altura de catro (4) metros 
por enriba da altura máxima total do edificio. Para aquelas que por razóns técnicas xustificadas resulte 
obrigado superar esta altura, o concello obrigará a buscar a solución que minimice o impacto visual da 
instalación dende a vía pública.  

3. Nos edificios sometidos a algún nivel de protección as instalacións de antenas requirirán de informe 
favorable e xustificado dos servizos técnicos municipais responsables. 

Art. 197. Dotación de prazas de aparcadoiro. 

1. Os edificios disporán do espazo necesario para o estacionamento dos vehículos dos seus usuarios. Esta 
dotación contemplará a correspondente a espazos non edificados destinados ao desenvolvemento dunha 
actividade. 

2. A dotación de prazas de aparcadoiro determinarase en función do uso ao que se destinen os edificios, da 
súa superficie, da súa localización e, se é o caso do número previsible de usuarios, de acordo cos 
criterios establecidos nas presentes Normas.  

3. Esta dotación desenvolverase no interior da parcela, salvo o regulado para os equipamentos públicos 
nestas normas, e axustarase ao regulado para o uso de garaxe aparcadoiro nestas. 

 

Capítulo 9. Condicións de acceso e seguridade 

Art. 198. Definición  

Son as condicións a que han de someterse as edificacións para garantir a accesibilidade aos distintos locais e 
pezas que as compoñen, e para previr danos a persoas e materiais orixinados por incendios, descargas 
atmosféricas ou caídas. 
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Art. 199. Accesos ás edificacións 

1. Toda edificación deberá estar sinalizada exteriormente para a súa identificación de forma que sexa 
claramente visible de día e de noite. Os servizos municipais marcarán a localización en fachada dos 
nomes das rúas e autorizarán a colocación do número da rúa correspondente ao edificio. 

2. Os accesos contarán con acceso independente para as distintas actividades que neles se desenvolvan. 

3. As edificacións contarán con entrada accesible de acordo co estipulado no DB-SUA do Código Técnico 
da Edificación vixente ou normativa que lle complemente e/ou substitúa. 

Art. 200. Porta de acceso  

Salvo no caso das vivendas unifamiliares, os edificios terán un portal de entrada dende o espazo exterior, 
cunha anchura libre que non será inferior a cento trinta centímetros (130), e unha altura maior de 
douscentos dez (210) centímetros. 

Art. 201. Circulación interior 

1. Espazos de circulación interior dos edificios son os que permiten a comunicación para uso público entre 
os distintos locais ou vivendas dun edificio de uso colectivo, entre estes e os accesos dende o exterior, os 
cuartos de instalacións, garaxes e outras pezas que formen parte do edificio. 

2. Son elementos de circulación os portais, relanzos, escaleiras, ramplas, ascensores, distribuidores e 
corredores. Sen prexuízo de que polo seu uso específico se impoñan outras condicións os edificios 
cumprirán as seguintes: 

a) Os portais terán unha anchura mínima de douscentos corenta (240) centímetros ata o arranque da 
escaleira principal e os aparatos elevadores. 

b) Os distribuidores de acceso a vivendas ou locais terán unha dimensión superior a cento cincuenta 
(150) por cento cincuenta (150) centímetros, se se trata de edificios sen uso público, e de dous (2) 
metros por dous (2) metros en caso de edificios de uso público 

As áreas de acceso a ascensores e escaleiras terán como dimensión mínima un rectángulo de 220 por 
150 centímetros, cunha altura mínima de 240 centímetros, se se trata de edificios sen uso público, e 
de 2,20 metros por 2 metros, cunha altura mínima de 240 centímetros, en caso de edificios de uso 
público. 

3. A forma e superficie dos espazos comúns cumprirá o DB-SUA do Código  Técnico da Edificación, a 
normativa vixente en materia de habitabilidade e normativa que lles complemente e/ou substitúa. 

Art. 202. Escaleiras 

1. As dimensións das escaleiras dos edificios axustaranse en calquera caso ao DB-SUA do Código Técnico 
da Edificación vixente ou normativa que lle complemente e/ou substitúa. 

2. A altura libre das escaleiras será en todo o seu percorrido igual ou superior a douscentos vinte (220) 
centímetros. 

3. En edificios cuxa altura de evacuación non sexa superior a dez (10) metros, permítese a construción de 
escaleiras con luz e ventilación cenital suxeito ás seguintes condicións: 

‐ A superficie de iluminación do lucernario será como mínimo de dous terzos (2/3) da superficie en 
planta da caixa de escaleira, debendo ter como mínimo unha superficie practicable para ventilar dun 
mínimo dun (1) metros cadrado por cada unha das plantas do edificio. 

‐ O oco central libre da escaleira terá un lado dun mínimo de cincuenta (50) centímetros e unha 
superficie non inferior a un (1) metro cadrado. 
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Art. 203. Condicións de seguridade contra incendios 

Todos os edificios cumprirán o estipulado no DB-SE do Código Técnico da Edificación ou normativa 
que lle substitúa e/ou complemente. 

Art. 204. Condicións de seguridade contra descargas atmosféricas 

Todos os edificios cumprirán o estipulado no DB-SUA (Sección SUA 8 Seguridade fronte ao risco 
causado pola acción do raio) do Código Técnico da Edificación ou normativa que lle substitúa e/ou 
complemente. 

 

Capítulo 10. Condicións estéticas 

Art. 205. Definición 

Condicións estéticas son o conxunto de normas e parámetros que se ditan para procurar a adecuación 
formal mínima de edificios, construcións e instalacións ao ambiente urbano. Tales condicións fan 
referencia ás características das fachadas, das cubertas, dos ocos, a composición, os materiais 
empregados e o modo en que se utilicen, a súa calidade ou a súa cor, a vexetación nas súas especies e o 
seu porte e, en xeral, a calquera elemento que configure a imaxe da cidade. 

Art. 206. Aplicación 

1. As condicións que se sinalan para a estética da cidade son de aplicación a todas as actuacións suxeitas a 
licenza municipal. A Administración Urbanística Municipal, en todo caso, poderá requirir á propiedade 
dos bens urbanos para que execute as accións necesarias para axustarse ás condicións que se sinalan 
nestas Normas. A regulación das condicións estéticas realízase no presente capítulo de forma xeral e as 
normas zonais.  

2. En calquera caso a aplicación das condicións reguladas no presente capítulo, en edificios sometidos a 
algún tipo de protección, requirirán informe favorable do órgano competente dos organismos 
autonómicos. 

Art. 207. Cerramentos. 

1. Tanto os soares coma públicos ou privados, poderán cercarse mediante cerramentos permanentes 
situados na aliñación oficial fabricados con materiais que garantan a súa seguridade, estabilidade e 
conservación en bo estado. Sempre que a ordenanza particular da zona non especifique algo contrario os 
cerramentos axustaranse ás condicións recollidas no presente artigo. 

2. As parcelas en solo urbano ou de núcleo rural poderanse pechar con cerramentos cegos ata unha altura 
máxima de 2 m sen superar esta altura en ningún punto medido dende a vía pública ou rasante de terreo, 
natural ou legalmente alterado. 

3. En solo urbano non consolidado incluído en polígonos, ou solo urbanizable delimitado, poderanse 
autorizar conforme ao réxime de usos e obras provisionais regulado pola LOUGA, e sen superar a 
altura establecida neste artigo.  

4. No solo rústico, estarase ao establecido polo réxime da LOUGA. 

5. En todos os casos, a parte cega destes cerramentos rematarase na súa superficie ou realizarase en 
material con rematado de superficie. Non se admitirán fábricas en bruto sen rematar e deberán contar con 
drenaxe ao longo do muro ou zócolo de división e conectado ao saneamento xeral exterior da parcela.  

6. En caso de que a Ordenanza de aplicación estableza outras condicións, aplicaranse estas últimas. 

7. En ningún caso se permitirá o remate de cerramentos con elementos que poidan causar lesións a persoas 
e animais. 

8. Admítense novos muros de contención de terras naturais ou legalmente alteradas, cunha altura necesaria 
para a devandita contención, procurando medidas correctoras para minimizar o impacto visual. En todo 
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caso terán consideración de obras maiores. En solos rústicos e de núcleo rural, teranse en conta as 
limitacións aos movementos de terra contempladas na LOUGA. En todos os casos, farase xustificación 
expresa do cumprimento das Normas de aplicación Directa da LOUGA. 

Art. 208. Protección dos ambientes urbanos 

As construcións e as edificacións deberán someterse ás condicións estéticas que para cada tipo de obra e 
zona na que se localice se determina nestas Normas.  

Art. 209. Fachadas.  

1. Procurarase o tratamento estético das plantas baixas, que deberá deseñarse no proxecto do edificio de 
forma integrada co resto da fachada, para tal efecto debendo incluírse os seus alzados no proxecto do 
edificio e executarse conxuntamente con el. En ningún caso poderán deixarse paramentos abertos ou sen 
revestir. 

2. Materiais de fachada. A elección dos materiais para a execución das fachadas fundamentarase no tipo 
de fábricas e calidade dos revestimentos, así como no despezamento, textura e cor dos mesmos, en 
función dos criterios de composición, estéticos de cada zona. 

Art. 210. Modificación de fachadas. 

1. Poderase autorizar o cerramento de terrazas e balcóns existentes de acordo coas determinacións dun 
proxecto do conxunto da fachada, que deberá presentar a comunidade de propietarios ou o propietario da 
totalidade do edificio se non estivese constituída. En casos xustificados, a Administración Urbanística 
Municipal poderá facerse cargo da elaboración deste proxecto de deseño de conxunto da fachada, 
repercutindo o seu custo nas licenzas correspondentes. Estes cerramentos deberán xustificar o cómputo 
de edificabilidade conforme aos criterios do artigo onde se regula o cómputo da edificabilidade. En 
ningún caso se permitirá o cerramento de terrazas ou balcóns existentes, excedendo a edificabilidade 
máxima. Non se atenderá ningunha solicitude de propietario individual que non acredite a autorización 
da comunidade de propietarios. 

2. En edificios en que se tivesen realizado cerramentos anárquicos de terraza, o Concello poderá requirir 
para a adecuación destas a unha solución de deseño unitario. 

3. En edificios existentes, non caberá autorizar a instalación de capialzados exteriores para persianas 
enrolables, ou toldos, salvo que exista acordo do conxunto de propietarios do inmoble, para colocar 
idénticas solucións nos ocos. 

Art. 211. Instalacións na fachada 

1. Ningunha instalación de refrixeración, acondicionamento de aire, evacuación de fumes ou extractores, 
poderá sobresaír máis de trinta (30) centímetros do plano de fachada exterior, nin prexudicar a estética 
desta. 

2. Os aparatos de aire acondicionado que sexan visibles dende a vía pública só poderán instalarse na 
posición que non prexudiquen á estética da fachada e acreditando o acordo da comunidade de 
propietarios. 

3. Os equipos de acondicionamento ou extracción de aire en locais situados aliñados a vial, non poderán ter 
saída a fachada a menos de dous (2) metros sobre o nivel da beirarrúa. 

4. En todo caso, estarase ao que establezan as Ordenanzas municipais sobre contaminación acústica, visual, 
etc. 

Art. 212. Carpintaría 

1. A carpintaría exterior deberá estar comprendida dentro da sección do muro, admitíndose calquera 
material ou cor existente no mercado, que cumpra as condicións técnicas esixibles. 
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2. En solo de núcleo rural e rústico, teranse en conta as posibles limitacións recollidas nas ordenanzas de 
aplicación, para garantir a integración no ámbito. 

Art. 213. Soportais 

Nas zonas nas que o plan expresamente o permita, admitirase fachadas porticadas configurando 
soportais, que deberán cumprir as seguintes condicións: 

a) Non poderán superar as aliñacións exteriores cos elementos verticais de apoio. 

b) O seu ancho interior libre será igual ou superior a trescentos (300) centímetros, e a súa altura a que 
lle corresponda á planta baixa do edificio, segundo as condicións de uso ou a zona en que se atope. 

Art. 214. Plantas baixas porticadas 

Poderán autorizarse plantas baixas porticadas nos edificios de nova construción, sempre que non estea 
prohibido na Ordenanza de aplicación, ou sexa obrigatorio un mínimo de uso compatible na devandita 
planta. 

Art. 215. Portadas, escaparates, reixas e cerramentos metálicos. 

A aliñación exterior non poderá superarse en planta baixa con salientes superiores a quince (15) 
centímetros, con ningunha clase de decoración dos locais comerciais, portais ou calquera outro elemento.  

Art. 216. Toldos 

1. Os toldos móbiles en plantas baixas terán unha altura mínima de paso libre de obstáculos que será como 
mínimo 3 metros e un saliente máximo da aliñación oficial de 2,50 metros e inferior ao ancho da 
beirarrúa menos 0,40 metros.  

2. Os toldos móbiles en plantas de pisos deberán ser homoxéneos para todo o edificio. A súa instalación 
requirirá a acreditación do acordo da comunidade de propietarios. A súa profundidade máxima será de 
2,50 m. 

Art. 217. Mostras 

1. Enténdense por mostras os anuncios da denominación ou actividade dos locais en que se sitúan, casas de 
paredes medianeiras a fachada ou como elementos de coroación en edificios non residenciais. O seu 
saliente máximo será de 0,15 metros e cumprirán as seguintes condicións: 

a) En planta baixa poderán ocupar unicamente unha faixa de ancho non superior a 0,90 metros. 

b) En plantas superiores poderanse dispoñer en edificios de uso característico non residencial. 

c) En edificios exclusivos de uso non residencial, admitirase a súa libre composición e dimensionado, 
nos ocos habilitados para o efecto ou encostados á fachada, sempre que quede establecido no 
proxecto orixinal desta e, no seu caso, no proxecto reformado. 

d) Nos muros laterais das construcións que queden ao descuberto poderá admitirse a instalación de 
mostras conforme ás condicións que se establecen para as fachadas. 

e) Non se admitirán mostras situadas como elementos de coroación de edificios.  

f) As mostras que pola súa envergadura poidan considerarse, a criterio municipal, como elementos 
estruturais deberán contar co oportuno proxecto técnico xustificativo da súa estabilidade. 

Art. 218. Bandeirolas 

Son os anuncios da denominación ou actividade do local en que se sitúan, dispostos perpendicularmente 
ao plano de fachada. O seu espesor máximo será de 0,10 metros e a súa instalación quedará suxeita ás 
seguintes condicións: 
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a) A altura libre de obstáculos dende o seu borde ou cara inferior ata a rasante da beirarrúa non será 
menor de 3,00 metros ou 2,20 metros segundo se sitúen en itinerarios adaptados ou  en itinerarios 
practicables conforme á lexislación vixente en materia de accesibilidade, a altura do seu extremo 
superior non superará a do local, e o seu saliente máximo será análogo ao establecido para os corpos 
voados.  

b) En plantas de pisos unicamente poderán situarse á altura dos peitorís, sen que obstrúan ou dificulten 
a visibilidade dende o interior. 

c) Non poderá admitirse máis dunha bandeirola por cada local independente, quedando expresamente 
prohibida a instalación destes en edificios e conxuntos obxectos de especial protección. 

d) As bandeirolas luminosas, ademais de cumprir as condicións anteriores deberán cumprir as propias 
da normativa técnica aplicable. 

e) As bandeirolas virán definidos no proxecto do edificio ou, no seu caso, nos de adaptación do local 
ou nos de reforma das fachadas. 

Art. 219. Publicidade 

Englóbanse neste apartado os elementos superficiais exentos destinados á publicidade exterior de obxectos e 
actividades alleas ao terreo en que se sitúan. Na súa instalación observaranse as seguintes condicións: 

a) Os carteis e paneis publicitarios soamente se poderán situar nos interiores de parcelas ou terreos 
edificables ou solares sempre que, en todos os casos, se encontren vacantes de edificación ou en 
cerramentos provisionais de obra. En ningún caso serán admisibles no viario e espazos libres de uso 
e dominio público, salvo a sinalización institucional e de orientación urbana e do tráfico rodado. 

b) Quedarán debidamente ancorados ao terreo ou elemento de apoio, e na súa construción 
empregaranse materiais resistentes á intemperie e de características acordes coa fisionomía do lugar 
de situación.  

c) Os anuncios ou carteis que pola súa envergadura poidan considerarse, a criterio municipal, como 
elementos estruturais deberán contar co oportuno proxecto técnico xustificativo da súa estabilidade. 

d) Os carteis e valos que se sitúen nas marxes da vía pública de tráfico rodado deberán distanciarse 
máis de cinco (5) metros da aliñación oficial e suficientemente afastadas dos puntos de cruzamento 
e nós de circulación. En solo urbano non consolidado e solo urbanizable delimitado, suxeitaranse ao 
réxime de usos e obras provisionais da LOUGA. Queda prohibida a súa instalación en solo rústico e 
de núcleo rural tradicional. En todos os casos, deberán xustificar o cumprimento do Artigo 104 da 
LOUGA, adaptación ao ambiente. 

e) A instalación de calquera clase de anuncios en zonas de servidume e afección das estradas, ademais 
de cumprir as condicións anteriores, quedará subordinada ao que estableza ao respecto a 
regulamentación específica aplicable, polo que a súa autorización requirirá o informe favorable 
previo do Organismo titular da vía de que se trate. Así mesmo, poderá limitarse a súa instalación 
cando se instalen en áreas de protección da paisaxe. 

f) En todo caso, a súa distancia mínima a calquera linde ou aliñación será de cinco (5) metros, 
respectando a liña de edificación, e cunha altura máxima de 7 metros. 

Art. 220. Medianeiras. 

1. As medianeiras e outros paramentos ao descuberto deberán tratarse de forma que o seu aspecto e 
calidade sexan análogos aos das fachadas. 

2. As licenzas de obras cuxa materialización determine a aparición de medianeiras vistas por derruba de 
edificios, por non esgotarse a altura máxima permitida, por recuados ou por outros motivos, incluirán as 
condicións relativas ao tratamento que deba darse ás mesmas para acadar as condicións estéticas 
indicadas no apartado primeiro. 

3. O Concello poderá ditar ordes de execución encamiñadas á mellora da calidade estética das medianeiras 
naqueles espazos ou contornas de calidade visual es estética que así o requiran. 
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Ademais do anterior, o Concello poderá executar obras de mellora de medianeiras no ámbito dos núcleos de 
identidade do litoral e das áreas de recualificación, así como noutros espazos ou contornas de calidade visual 
ou estética. 

4. O Concello poderá ditar criterios estéticos e de deseño que sexan de obrigada observancia nas obras de 
conservación e mellora de medianeiras e fachadas en xeral. 

Art. 221. Protección do arboredo. 

1. A talla de árbores quedará sometida ao requisito de previa licenza urbanística, sen prexuízo das 
autorizacións administrativas que sexa necesario obter da autoridade competente en razón da materia. 

2. O arboredo existente no espazo público, aínda que non fose cualificado zona verde, deberá ser protexido 
e conservado. Cando sexa preciso eliminar algúns exemplares en función da ordenación proxectada, 
procurarase que afecten aos exemplares de menor idade e porte. 

3. Toda perda de arboredo na vía pública deberá ser reposta de forma inmediata pola persoa ou persoas 
causantes da súa perda. 

4. Toda perda de arboredo na vía pública deberá ser reposta de forma inmediata pola persoa ou persoas 
causantes da súa perda. 

5. A necesaria substitución do arboredo existente nas vías públicas, cando por deterioración ou outras 
causas desaparezan os exemplares existentes, será obrigatoria a cargo do responsable da perda, sen 
prexuízo das sancións a que puider dar a súa orixe. A substitución farase por especies de iguais e do 
mesmo porte que as desaparecidas, ou empregando a especie dominante na fileira ou agrupación do 
arboredo. 

Art. 222.  Consideración do entorno. 

1. A Administración Urbanística Municipal poderá esixir a inclusión na documentación coa que se solicite 
licenza, dun estudo de visualización e paisaxe urbana no estado actual, e no estado futuro que 
corresponderá á implantación da construción proxectada. 

2. A administración urbanística municipal poderá establecer criterios selectivos ou alternativos para o 
emprego harmonioso dos materiais de edificación, de urbanización e de axardinamento, así como das 
colaboracións admisibles. 

Art. 223. Urbanización e axardinamento dos patios de mazá. 

Os patios de mazás deberán axardinarse polo menos en cincuenta por cento (50%) da súa superficie e 
urbanizarse integramente. De igual xeito, deseñaranse os itinerarios libres para aproximación e manobra 
dos vehículos de extinción de incendios e salvamento. 

 

 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 99 

 

TÍTULO VII.-  Normas xerais de urbanización 

Capítulo 1. Condicións xerais. 

Art. 224. Alcance 

1. Establécense as condicións técnicas que debe cumprir a execución das obras de urbanización que se 
prevexan e/ou esixan nas diferentes ámbitos do PXOM, por determinación directa ou en 
desenvolvemento dos planeamentos de desenvolvemento a que se remite, ou calquera outro que se 
formule no municipio, salvo que expresamente se sinale o contrario na regulación específica de cada 
clase de solo, nas Normas Urbanísticas e Normas Particulares de cada Zona ou Sector, ou nas Normas 
Xerais de Protección, en cuxo caso serán de aplicación estas últimas. 

2. O ámbito de aplicación das condicións técnicas dos elementos de urbanización, corresponden a todas as 
obras que se realicen nos espazos públicos do medio urbano e aquelas que se realicen en solo rústico ou 
constitúan elementos de sistemas xerais de infraestruturas e redes viarias, ademais das propias, se é o 
caso, das determinacións de aplicación das distintas lexislacións sectoriais, coa particularidade do solo 
urbano consolidado segundo o punto 5. 

3. En concreto, aplicarase en: 

- A rede viaria pública en solo urbano e urbanizable. 

- A rede de camiños e vías pecuarias en solo rústico. 

- O sistema de espazos libres e zonas verdes públicas. 

- Os espazos libres en parcelas de equipamentos públicos. 

- Todas aquelas redes de infraestruturas locais ou xenerais que discorran por terreos de dominio 
ou de titularidade privada, coa correspondente servidume de paso. 

4. Tamén serán de aplicación naqueles viarios ou rúas interiores ou particulares que sexan de titularidade 
privada, pero que sirvan de acceso común a varias edificacións situadas no interior das parcelas ou 
mazás, formando conxunto inmobiliario, no interior dos cales non será de aplicación o punto 5 
seguinte. 

5. En solo urbano consolidado, o alcance das obras de urbanización limitarase a:  

a) Completar a urbanización necesaria para que as parcelas alcancen, se aínda non a tivesen, a 
condición de solar. Para tal efecto, deberanse custear os gastos de urbanización precisos para 
completar os servizos urbanos e regularizar as vías públicas, executar as obras necesarias para 
conectar coas redes de servizos e viaria en funcionamento e ceder gratuitamente ao municipio os 
terreos destinados a viais fóra das aliñacións establecidas no plan, sen prexuízo da posibilidade de 
normalización de terreos. 

Para tal efecto, o Concello poderá esixir, a custa do propietario, a redacción do proxecto necesario 
de dotación de servizos necesarios para completar a urbanización existente, da totalidade ou parte do 
vial, que poderá ser repercutido por contribucións especiais aos propietarios directamente 
beneficiados da actuación, en función do alcance destas. 

b) Polo tanto, dentro do solo urbano consolidado, e con independencia de que as normas xerais de 
urbanización do vial correspondente establezan maiores esixencias, considerarase adquirida a 
condición de solar sempre que a parcela se encontre legalmente dividida e apta para a edificación, 
contando, en todo caso, con acceso por vía pública pavimentada, servizos urbanos de 
abastecemento de auga potable, evacuación de augas residuais á rede de saneamento, 
subministración de enerxía eléctrica e iluminación pública, en condicións de caudal e potencia 
axeitadas para os usos permitidos. 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 100 

c) O resto das condicións xerais de urbanización esixibles ao vial segundo estas normas, executaranse, 
a custa do propietario de solo urbano consolidado, dentro da cesión gratuíta para completar o viario, 
se fose preciso, ou no viario xa existente se así se contempla nas condicións técnicas do vial. 

6. As condicións xerais de urbanización, serán esixibles integramente nos ámbitos de solo urbano non 
consolidado e solo urbanizable, salvo que as fichas do plan de desenvolvemento establezan outras 
diferentes. 

7. Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas en espazos de uso público de nova 
creación. 

Segundo o disposto na Lei 8/1997 e no Decreto 35/2000, de accesibilidade, resultará obrigatoria a 
xustificación do seu cumprimento en todos os instrumentos de desenvolvemento do PXOM, no nivel 
axeitado á escala de aproximación na ordenación e desenvolvemento, e así mesmo en todos os proxectos 
de edificación e urbanización, garantindo en novas urbanizacións o acceso aos espazos públicos das 
persoas con mobilidade reducida, segundo as esixencias do mandato legal. 

No deseño de viais e espazos públicos observarase en todo momento a normativa vixente en materia de 
accesibilidade, tanto local, autonómica e estatal, que actualmente é a Lei 8/1997, o Decreto 35/2000, de 
accesibilidade e a Orde VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de 
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos 
públicos urbanizados. 

Incorpóranse na presente normativa, como criterios básicos, algunhas das condicións que se establecen 
no citado Decreto para os sistemas de espazos de uso público, definidos como aqueles integrados polos 
seguintes elementos: 

a) Os diferentes trazados que integran a rede viaria, tales como itinerarios peonís ou mixtos de peóns e 
vehículos. 

b) Os parques, xardíns e espazos libres de uso público. 

c) Os aparcadoiros vinculados aos espazos e vías de uso público. 

d) Os elementos de urbanización, tales como pavimentos, xardinería, saneamento, rede de sumidoiros, 
iluminación, redes de telecomunicación e redes de subministro de auga, electricidade, gases e aquelas 
outras que materialicen as indicacións do planeamento urbanístico. 

e) O mobiliario urbano que se integre nas redes viarias e nos espazos de uso público. 

Os parques, xardíns e demais espazos libres de uso público deberán cumprir as prescricións sobre 
itinerarios, comunicación vertical, ramplas, ascensores e escaleiras previstas na lexislación vixente en 
materia de accesibilidade. 

En cada espazo de uso público adaptado deberá existir como mínimo un elemento de mobiliario urbano 
para cada uso diferenciado que reúna a condición de adaptado. 

Os espazos de aproximación ao mobiliario urbano adaptado e o itinerario adaptado de acceso aos 
mesmos deberán ter todos os elementos de urbanización adaptados conforme ás condicións establecidas 
no presente Regulamento. 

En canto á reserva de prazas adaptadas, nas zonas destinadas a estacionamento de vehículos lixeiros, 
sexan de superficie ou subterráneas, que se sitúen en vías ou espazos de uso público ou dean servizo a 
equipamentos comunitarios, reservaranse con carácter permanente e tan próximo como sexa posible dos 
accesos peonís, prazas debidamente sinalizadas para vehículos acreditados que transporten persoas en 
situación de mobilidade reducida. 

As prazas adaptadas deberán ter un itinerario de peóns adaptado conforme ao establecido no código de 
accesibilidade que posibilite a comunicación desde as mesmas ata a vía pública. 

Estas prazas e o itinerario de acceso ás mesmas sinalizaranse co símbolo internacional de accesibilidade 
situado sobre o pavimento. Así mesmo, instalaranse sinais verticais co texto: « Praza reservada para 
persoas con mobilidade reducida ». 
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En canto aos elementos de urbanización, posuirán con carácter xeral unhas características de deseño e 
execución tales que non constitúan obstáculo á liberdade de movementos das persoas con limitacións e 
mobilidade reducida, debendo ademais, no seu caso, axustarse ás condicións de adaptación establecidas 
na lexislación vixente en materia de accesibilidade. 

En canto ao mobiliario urbano, deseñaranse a colocaranse de maneira que non obstaculicen a circulación 
de calquera tipo de persoas e permitan, no seu caso, ser usados coa máxima comodidade. 

Art. 225. Alcance das obras de urbanización 

1. As determinacións afectan  as seguintes obras  

a) Obras de vialidade. 

b) Rede de subministro de auga. 

c) Rede de saneamento. 

d) Rede de subministro de enerxía eléctrica. 

e) Rede de iluminación pública. 

f) Rede de subministro de gas. 

g) Rede de telefonía e telecomunicacións. 

h) Arboredo e xardinería. 

i) Mobiliario urbano e sinalización. 

j) Recollida de lixos. 

Sección 2ª. Rede viaria 

Art. 226. Condicións xerais  

1. A rede viaria inclúe o conxunto de solos destinados á mobilidade das persoas e os vehículos de 
transporte motorizado ou non, así como os estacionamentos e zonas de carga e descarga. 

2. En solo rústico, as marxes das vías incluídas na Rede de Estradas do Estado e na Rede Viaria 
autonómica, estarán sometidas ás limitacións e servidumes establecidas nas correspondentes Leis de 
Estradas. 

3. No resto dos casos estarase no marcado polo PXOM e as presentes Normas. 

4. O viario interior de carácter privado das actuacións de conxuntos inmobiliarios terá liberdade de deseño, 
xustificando en todo caso nos Proxectos de Edificación e Urbanización conxunta, a súa capacidade de 
acceso, a súa calidade e resistencia, a súa viabilidade de acceso aos aparcadoiros e á protección de 
incendios. 

5. Os novos viarios que se executen, tanto mixtos ou de coexistencia (dedicados ao tráfico conxunto de 
peóns e vehículos) como itinerarios peonís, deberán cumprir as pendentes máximas lonxitudinais e 
transversais establecidas pola lexislación vixente en materia de accesibilidade, en concreto as seguintes: 

‐ Itinerarios peonís: Lonxitudinal (10%), transversal (2%). 

‐ Itinerarios mixtos: Lonxitudinal (8%), transversal (2%). 
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Art. 227. Clasificación 

1. As vías clasifícanse segundo o seu papel estrutural en: 

a) Viario xeral. As vías de titularidade supramunicipal. En función da clasificación do solo, poderá 
ser: 

- Viario xeral urbano: O que atravese solo urbano consolidado ou de núcleo rural. 

- Viario xeral interurbano: O resto de viario xeral. 

b) Viario local. O resto de vías do termo municipal 

2. Segundo o seu uso poden ser: 

- Principais, ou estruturantes. Todas as do viario xeral, e as que o planeamento determine, do viario 
local. 

- Secundarias, todo o viario local, non considerado polo planeamento como principal. 

- Interiores, viais de carácter privado, ao interior de mazás ou conxuntos inmobiliarios. 

Art. 228. Viario xeral 

1. O viario xeral interurbano deseñarase conforme á lexislación sectorial correspondente á titularidade 
deste. 

2. O viario xeneral urbano (de solo urbano consolidado), principal ou secundario, deseñásese conforme ás 
seguintes regras: 

a) En viais dun só sentido: 

a.1) En seccións menores ou iguais a 3,50 metros, terán a consideración de viario mixto, persoas-
vehículos, e realizarase con calzada continua sen separación de tránsitos. 

a.2) En seccións maiores de 3,50 metros, e inferiores a 5,30 metros, terán a consideración de viario 
mixto, persoas-vehículos, e realizarase con calzada continua, pero diferenciando, sempre ao mesmo 
nivel, a banda de tráfico rodado de 3,50 metros do resto, a un ou a ambos os dous lados do eixo do 
vial, segundo se determine polos servizos técnicos municipais en función da continuidade dos 
tramos adxacentes. 

a.3) En seccións maiores de 5,30 metros, e inferiores a 7,10 metros, realizarase a separación física 
de tráfico rodado e peonil, a distinto nivel, deixando a calzada de 3,50 metros, e o resto como 
beirarrúa peonil, sempre cun ancho mínimo de 1,80 m. En caso de que, a xuízo dos Servizos 
técnicos municipais, non sexa conveniente a elevación da beirarrúa pola escasa lonxitude do tramo, 
poderá substituírse pola instalación de morróns, respectando as mesmas dimensións establecidas 
para a beirarrúa. Neste caso, o propietario de solo urbano consolidado obrigado a completar a 
urbanización, deberá depositar un aval polo custo das obras incluíndo beirarrúas, que será executado 
no momento que sexa viable a xuízo dos servizos técnicos municipais. 

Sempre e cando, unha das beirarrúas teña a dimensión mínima de 1,80 metros, poderá considerarse, 
a xuízo dos Servizos Técnicos municipais, ou ben dotar a toda a sección non ocupada por calzada e 
banda de aparcadoiro do tratamento de beirarrúa a distinto nivel, ou repartir o resto dende 1,80 na 
outra marxe do vial, conforme ao apartado a.2). 

a.4)  En seccións maiores de 7,10 metros, e inferiores a 9,60 metros, realizarase a separación física 
de tráfico rodado e peonil, a distinto nivel, deixando a calzada de 3,50 metros, e o resto repartido en 
dúas beirarrúas a distinto nivel peonil, sempre cun ancho mínimo de 1,80 m. En caso de que, a xuízo 
dos Servizos técnicos municipais, non sexa conveniente a elevación da beirarrúa pola escasa 
lonxitude do tramo, poderá substituírse pola instalación de morróns, respectando as mesmas 
dimensións establecidas para as beirarrúas. Neste caso, o propietario de solo urbano consolidado 
obrigado a completar a urbanización, deberá depositar un aval polo custo das obras incluíndo 
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beirarrúas, que será executado no momento que sexa viable a xuízo dos servizos técnicos 
municipais. 

a.5) En rúas superiores a 9,60 m e menor de 12,10 m, reservarase unha banda de aparcadoiro de 
2,50m, a calzada de 3,50m e o resto repartido en beirarrúas, ancho mínimo 1,80 m. 

a.6) A partir de 12,10 m, reservaranse dúas bandas de aparcadoiro de 2,50 m, a calzada de 3,50 m, e 
o resto en beirarrúas, con ancho mínimo de 1,80 m. 

a.7) En caso de que, a xuízo dos Servizos técnicos municipais, non sexa conveniente a elevación da 
beirarrúa pola escasa lonxitude do tramo, poderá substituírse pola instalación de morróns, 
respectando as mesmas dimensións establecidas para as beirarrúas. Neste caso, o propietario de solo 
urbano consolidado obrigado a completar a urbanización, deberá depositar un aval polo custo das 
obras incluíndo beirarrúas, que será executado no momento que sexa viable a xuízo dos servizos 
técnicos municipais. Igualmente, se a xuízo dos SSTT municipais, non fose conveniente a execución 
individual das obras para completar a urbanización, posto que puidesen comprometer futuras 
actuacións, tivesen que ser demolidas nun curto período de tempo, ou comprometa a funcionalidade 
do vial, por ser necesario completar a urbanización tamén no lado oposto, poderase solicitar a 
incautación do aval por parte do Concello, dando por cumprimento ao propietario o seu deber de 
completar a urbanización, podendo, polo tanto, ser outorgada a licenza de primeira ocupación se 
procede. 

a.8) As dimensións anteriores, poderán ser readaptadas, a criterio dos Servizos técnicos municipais, 
en función da situación preexistente, ao obxecto de garantir a mellor continuidade na vía, sempre 
respectando os anchos mínimos de beirarrúa de 1,80 m e aparcadoiro de 2,50 m, que non poderán 
ser inferiores. Poderanse establecer anchos de calzada maiores, sempre que pola seguridade vial 
sexa aconsellable. 

b) En viais de dobre sentido: 

b.1) Seguiranse os mesmos criterios do apartado a), partindo da dobre calzada, que a partir de 7 
metros, irá incorporando: separación de tráfico peonil a mesmo nivel, unha beirarrúa, dúas 
beirarrúas, unha banda de aparcadoiro, dúas bandas de aparcadoiro.  

3. No viario xeneral urbano (de solo de núcleo rural), principal ou secundario, dada a especialidade deste 
tipo de solo, ligado a situacións preexistentes, vías rurais, elementos tradicionais, etc, procurarase dar 
continuidade ao existente, con rúas de coexistencia, salvo aqueles tramos de ancho abondo e con 
separación de tráfico preexistente, onde se poderá contemplar a instalación de beirarrúas. Os Servizos 
técnicos municipais, en cada caso, determinarán estas condicións, podendo ser esixible un proxecto de 
tramos ou rúa completa. 

Art. 229. Características do viario local 

1. Para o viario local, principal ou secundario, seguiranse as mesmas regras que se amosan nos seguintes 
apartados. 

2. Para o viario local de nova apertura ou ampliación do existente, en solo urbano non consolidado e solo 
urbanizable, seguiranse as seguintes regras: 

 

Tipo de vías Características 

Rúas principais 
A súa sección mínima entre aliñacións será de 16 m, con calzada (dobre) 
mínima de 3,50 m, banda/s de aparcadoiro mínima de 2,50 m. e beirarrúas 
mínimas de 1,80 m. 

Rúas secundarias 
A súa sección mínima entre aliñacións será maior ou igual a 10 m con calzada 
(dobre) mínima de 3.0 m e beirarrúas mínimas de 1,80 m. en dobre sentido, e 
calzada de 3,5 m, banda de aparcadoiro mínima de 2,5 m e beirarrúas mínimas 
de 1,80 m. en único sentido. 
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3. En rúas maiores de 16 metros, manteranse as calzadas de 3,5 m, bandas de aparcadoiro de 2,5 m. e o 
resto en beirarrúas, sempre cun mínimo de 1,80 m. En determinados casos, por necesidades de 
aparcadoiro, poderán establecerse bandas de aparcadoiro en batería, de ancho mínimo 4,50 m. 

4. O deseño xeral da rede viaria local efectuarase, sempre que sexa posible segundo a sistemática do punto 
1, coa separación do tránsito peonil e o de vehículos, de tal forma que se lle dea prioridade ao peón no 
viario secundario de distribución e interior de acceso ás edificacións.  

5.  O viario interior terá as seguintes características: 

a) Poderán ter separación de tránsito, con calzada mínima de 3,5 m. e espazo peonil mínimo de 1.80 m, 
ou ser viais mixtos, onde se permite a coexistencia de tráficos de diversas naturezas: peóns, 
bicicletas, automóbiles en movemento ou estacionado etc, onde os soportes de tránsito, calzada e 
beirarrúa, se situarán no mesmo plano, cunha sección mínima de 3,00 m. (ou o que estableza a 
normativa de accesibilidade para itinerarios mixtos)  

b) Os conxuntos inmobiliarios, incluirán o viario con separación de tránsito necesario para o acceso 
rodado e peonil ás vivendas deste, cun ancho mínimo de 6 m. 

6. Cando se utilice como solución de deseños urbanísticos os viais mixtos ou de coexistencia, deberá ser en 
vías de intensidades de tráfico baixas e inexistencia de predominio do tráfico rodado sobre os demais. 

7. Beirarrúas. Deberán garantir o suficiente ancho para albergar dúas filas de gabias para implantación de 
arboredo, unha en cada beirarrúa, con distancia máxima entre gabias da mesma fila de 8 metros.  

8. As gabias deberían ter unhas dimensións mínimas de 0,80 m de lado, deberán posuír reixas nestes, 
igualados coa beirarrúa. 

9. Corredores verdes: itinerarios que conectan dotacións xerais de equipamentos e espazos libres, por vías 
con uso destinado a peóns, transporte público, bicicletas e transporte privado de veciños da zona, 
ademais dos correspondentes servizos públicos e de abastecemento a comercios. Pódese asimilar a 
outros tipos de vías sempre que teñan unha anchura suficiente que permita reservar un espazo, a xeito de 
paseo, para o uso dominante por peóns e bicicletas, separado doutros usos motorizados. 

Art. 230. Elementos especiais do viario urbano 

1. Elementos axardinados ou con vexetación. Como complemento ás calzadas, as beirarrúas e os espazos 
para paradas e estanzas, poderanse dispoñer zonas restrinxidas para a vexetación, coa finalidade de servir 
de ornato, complemento compositivo e estético á rede viaria. 

2. Fondos de saco. Só se permitirán fondos de saco en rúas interiores. Para o seu deseño, respectaranse as 
seguintes dimensións mínimas dos raios de xiro en bordo exterior de fondos de saco: áreas residenciais 9 
m, áreas industriais e comerciais 12 m. 

3. Pasos de Peóns. Os pasos de peóns deberanse situar en zonas onde previsiblemente se produza o tránsito 
de peóns.  

4. Vaos permanentes. 

5. Resaltes en calzadas (Bandas sonoras e elementos de disuasión). 

6. Plataformas reservadas de transporte público. 

7. Estacionamentos nas vías públicas. Os estacionamentos en vía pública poderán ser en liña, batería ou 
espiña. As dimensións mínimas serán as seguintes: 

‐ Praza normal: 2,50 x 5,00 

‐ Praza de minusválido: 3,60 x 5,00 en batería e 2,50 x 5,00 en liña 

‐ Praza de motos: 1,5 x 3 

8. Permitiranse rotondas cun radio de xiro mínimo de 15 metros medido a eixe de vial. Nas rotondas 
esixiranse bordos rebasables.  
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9. Reserva de acceso a Bombeiros. Todas as edificacións e parcelas terán en conta as condicións esixidas 
pola Sección SI-5 Intervención dos bombeiros do CTE para os efectos de reservar os espazos de 
aproximación cos pasos das anchura mínima esixidas que soporten a carga dos vehículos de extinción. 

10. Reserva espazo para colectores lixo e reciclaxe. 

11.  Mobiliario urbano. A totalidade do mobiliario urbano terá características de accesible, conforme ao 
disposto no CTE polo que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidade nos edificios e lexislación 
vixente en materia de accesibilidade. Situarase de forma que sempre permita a existencia dunha franxa 
de paso libre de obstáculos de 1,50 m de anchura por 2,20 m de altura. 

12. No deseño de viais e espazos públicos observarase en todo momento a normativa vixente en materia de 
accesibilidade, tanto local, autonómica ou estatal.  

Art. 231. Características do viario interurbano 

1. En solo rústico, as marxes das vías incluídas na Rede de Estradas do Estado e na Rede Viaria 
autonómica, estarán sometidas ás limitacións e servidumes establecidas nas correspondentes Leis de 
Estradas coas súas posteriores modificacións, correspondentes a: 

a) Zona de dominio público: establecida nunha banda de 3 m a ambos os dous lados da vía medidos no 
horizontal dende a aresta exterior da explanación da estrada e perpendicularmente a esta. 

b) Zona de servidume: establecida nunha banda de 8 m en ambas as dúas marxes delimitada 
interiormente pola zona de dominio público e medida en horizontal dende as arestas exteriores da 
explanación. 

c) Zona de afección/protección: establecida nunha banda delimitada interiormente pola zona de 
servidume e medida en horizontal dende as arestas exteriores da explanación de 30 m para as 
estradas autonómicas e 50 m para as estatais. 

d) Zona límite da edificación: establecida nunha banda de 50 m en Autoestradas, Autovías, Vías 
Rápidas e Variantes de poboación; nunha banda de 25 m nas estradas da rede básica, e de 18 m no 
resto das estradas, medidas horizontalmente dende a aresta exterior da calzada. 

2. Prevese a posible localización de sendas peonís e arboredo na zona de dominio público contigua á zona 
de servidume. O arboredo localizarase a 2,50m da aresta exterior da calzada, con sendas peonís de 1,00m 
de ancho mínimo. 

Art. 232. Viario en Solo Rústico 

1. Os camiños públicos esixen distancias, en ambas as dúas marxes, de polo menos 3 m medidos dende o 
eixo deste.  

2. Todo tratamento de pavimentación de camiños deberá ter en conta a non ocupación de novos solos e a 
correcta adecuación do seu destino.  

3. O firme deberá xustificarse en función do tráfico que soporte, sendo preferentemente este de tipo 
flexible. Admítese solución de tratamento, mediante zahorras compactadas, debendo xustificarse 
axeitadamente un tratamento distinto ao aquí sinalado. 

4. As sendas deberán ter unha anchura mínima de 4 m e deberán axustarse na súa pavimentación as 
mesmas consideracións que os camiños. 

Sección 3ª. Redes de ciclo da auga 

Art. 233. Distribución da Auga 

1. A xestión e conservación do abastecemento, evacuación e depuración das augas, realizarase polo 
Concello directamente ou mediante o convenio oportuno. 

2. As características da subministración de auga, da súa rede de distribución, incluíndo os depósitos 
reguladores e do sistema de rego e hidrantes, efectuaranse con carácter xeral seguindo as indicacións e 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 106 

normas recollidas nas ordenanzas municipais, que prevalecerán sobre o resto das determinacións que se 
contemplan a continuación nas presentes Normas. 

3. As redes de distribución de auga realizaranse polas calzadas ou beirarrúas (con ancho superior a 2 m) da 
rede viaria ou por espazos libres co tipo de canalización esixido polo Concello do timbraxe axeitado ao 
caudal (mínimo 10 atm) e coa debida protección para resistir a agresividade do terreo.  

Art. 234. Redes de rego 

1. As redes de rego proxectaranse nas zonas de parques e xardíns. Ao mesmo tempo deberase procurar efectuar 
os regos coa utilización racional das augas de escorrentía garantindo un rego natural e eficaz que reduza o 
consumo de auga e o custo de mantemento.  

2. Poderase prever nos novos Proxectos de Urbanización rede de augas recicladas para o rego nas 
condicións de deseño que fixe o Concello. 

3. As bocas de rego estableceranse derivadas da rede xeral de acordo coa presión desta, de forma que os 
raios de acción sexan continuos e con separacións non superiores a 50 m, do calibre e tipo de boca que 
fixe o Concello.  

4. Goteo para arboredo e sebes, sistema de aspersión-difusión para zonas verdes de pradaría e tapizantes, 
así como inundadores para noiros e bandas verdes. As tomas de rego situaranse perfectamente visibles e 
sinalizadas. 

Art. 235. Redes de Hidrantes 

1. Os hidrantes para incendios situaranse perfectamente visibles e sinalizados de forma que exista un 
hidrante, non quedando ningún punto da rede viaria a máis de 200 m do hidrante, do calibre e tipo de 
boca que fixe a compañía subministradora, garantindo unha presión mínima de 6 atmosferas. 

2. En calquera caso se requirirá a conformidade do Concello ou, se é o caso, do a compañía 
subministradora. 

Art. 236. Rede de saneamento, rede de sumidoiros e depuración 

1. As parcelas deberán dispoñer de dobre acometida de saneamento, unha para augas residuais e outra para 
augas pluviais, evitando que estas últimas procedentes de cubertas, patios ou calquera outra instalación 
interior das parcelas se incorporen á rede de augas negras do sector. 

2. As redes discorrerán polo trazado da rede viaria e os espazos libres, quedando prohibido que discorran 
por terreos privados que impidan a súa accesibilidade e control, salvo cando (polas características 
topográficas) sexa imprescindible a constitución previa de servidumes de acueduto e/ou servidumes de 
paso para garantir a súa atención e mantemento. 

3. Nos trazados de redes correspondentes serán de obrigado cumprimento a normativa costeira, en concreto 
ao disposto no artigo 44.6 da Lei 22/1988 de Costas e 95 do seu Regulamento. 

Sección 4ª. Rede eléctrica 

Art. 237. Rede de enerxía eléctrica 

1. As redes de enerxía eléctrica axustaranse ás instrucións do Ministerio de Industria para as redes de media 
e baixa tensión e ao Regulamento de liñas eléctricas, así como ás normas particulares das compañías 
subministradoras do servizo eléctrico. 

2. Soterraranse as liñas de baixa-media e alta tensión existentes. Será obrigatorio con cada 
desenvolvemento, e de acordo coa compañía propietaria, a desmontaxe e soterramento de todas as liñas 
pertencentes a cada desenvolvemento urbanístico. 

3. En solo urbano non consolidado excepcionalmente poderanse admitir tendidos aéreos con carácter de 
obra provisional mentres non se inicien as obras de urbanización previstas polo planeamento. 
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4. En ambos os dous casos, a condición de provisionalidade implicará que as obras deberán de soterrarse 
cando o acordase o concello sen dereito a indemnización. A autorización aceptada pola compañía 
subministradora farase constar baixo as indicadas condicións no Rexistro da Propiedade. 

Art. 238. Centros de transformación 

1. Nos solos urbano e urbanizable, serán de aplicación aos centros de transformación de enerxía eléctrica e 
ás instalacións formalmente asimilables a eles, as seguintes condicións: 

a) No solo urbano consolidado e no non consolidado con ordenación detallada deberán de instalarse 
con carácter preferente en locais axeitados no interior dos edificios. 

b) Cando se xustifique debidamente, o concello poderá autorizar, excepcionalmente, a súa 
implantación en terreos de dominio público no subsolo de viario e espazos libres. Esta autorización 
non supoñerá en ningún caso a alteración da titularidade dos devanditos terreos. En calquera caso se 
coidará especialmente a súa implantación e adecuación ao ámbito. 

2. No caso de non ser enterrada, deberá xustificarse a súa situación e tipoloxía e contar coas medidas 
necesarias para evitar os impactos visuais e garantías suplementarias de seguridade e accesibilidade, que 
deberán contar con informe favorable dos Servizos Técnicos Municipais. 

Art. 239. Rede de iluminación pública 

1. As instalacións de iluminación pública axustaranse ao recollido na ordenanza municipal correspondente 
e ao especificado no Regulamento Electrotécnico de Baixa tensión e a normativa técnica de aplicación 
vixente. 

2. A rede de alimentación das luminarias será subterránea e discorrerá polo viario ou zonas de dominio e 
uso público. A rede existente poderá, en casos concretos, non cumprir esta circunstancia. 

3. Os criterios a considerar con carácter xeral serán: uniformidade, durabilidade, custo da instalación e 
baixo custo de mantemento. 

4. O centro de mando e manobra estará dotado de accionamento automático, célula fotoeléctrica e reloxo 
astronómico e, cando sexa posible, integrarase nunha edificación próxima ou no centro de 
transformación. Cando non sexa posible, o centro de mando terá carácter de mobiliario urbano, 
coidándose a súa integración na trama xeral do espazo público, e a súa localización, acabados, etc. 

5. Os puntos de luz estarán axeitadamente cimentados (segundo ás normativas vixentes) e conectados a 
terra mediante pica individual ou á rede realizada para o efecto. 

Sección 5ª. Outras redes de servizo 

Art. 240. Rede de telefonía e telecomunicacións 

1. Nos solo urbano, urbanizable, e rústico toda instalación de nova planta de tendido de cables para o 
servizo telefónico executarase de forma subterránea, no subsolo dos espazos libres e vías de titularidade 
pública, quedando expresamente prohibida a súa instalación aérea. Excepcionalmente, en solo rústico, 
urbano non consolidado e urbanizable pendente de desenvolvemento, poderanse admitir con carácter 
provisional o tendido aéreo de cables, que deberán ser soterradas sen dereito a indemnización cando así o 
indique o concello. 

2. Aos efectos do seu deseño e dimensionado estarase ao disposto na lexislación e normativa de carácter 
sectorial aplicable. 

3. O Concello poderá autorizar a instalación de antenas de comunicación sobre cubertas ou terrazas dos 
edificios sempre que se garanta a non-existencia de impacto ambiental ou visual ou creen servidumes a 
terceiros. Para a localización destas antenas terase en consideración a protección por proximidade a 
centros educativos, sanitarios ou a interferencia con determinados servizos públicos, así como as 
prevencións establecidas pola regulación sectorial. Non se admiten en edificios protexidos nin en 
edificacións próximas.  
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4. Os proxectos estudarán os impactos medio ambientais, propoñendo a mellor forma para que os 
elementos a construír se encontren integrados no ámbito. Para iso é conveniente que se presenten estudos 
de camuflaxe e integración na paisaxe das instalacións. Por último, deberán achegar a autorización do 
propietario ou comunidade de propietarios do inmoble onde se vaian situar, e a autorización expresa por 
parte do solicitante e administrador do uso da antena, para que calquera outro operador futuro poida 
utilizar as torres xa existentes. 

Art. 241. Rede de gas 

1. A rede de gas que se proxecte realizarase de acordo coas normas establecidas polas Compañías 
Subministradoras e a lexislación vixente. Non obstante, e para as arterias e instalacións dos gasodutos 
que discorren polo Municipio, establécense as condicións e determinacións tanto nas presentes Normas 
como o sinalado no PXOM de Ordenación Urbana. 

2. Os rexistros de acometida quedarán en arqueta de beirarrúa ou en armarios encaixados nos valos de 
parcela. Nunca se invadirá a beirarrúa pública con este. A situación de instalacións receptoras de gas, 
centros de GLP, tanques de almacenamento etc. deberá contar co conseguinte proxecto aprobado por 
Industria e compañía subministradora, así como co conseguinte informe favorable dos servizos técnicos 
municipais. 
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TÍTULO VIII.- Normas xerais de protección 

Capítulo 1. Regulación Xeral das proteccións. 

Art. 242. Alcance e  contido  

1. O presente Título regula de forma xeral e para a totalidade do termo municipal as condicións de 
protección do medio e o patrimonio social, cultural da comunidade dentro do que se inclúen, entre 
outros, o arqueolóxico e o arquitectónico. 

2. Desenvólvense especificamente as condicións xerais referentes aos seguintes puntos: 

-  Protección medioambiental. 

- Protección da paisaxe, imaxe e escena urbana. 

‐ Protección do patrimonio arqueolóxico 

3. O Conxunto das determinacións do PXOM entenderanse subordinadas ás disposicións en materia de 
protección dos espazos costeiros recollidas na lexislación estatal e autonómica, debéndose aplicar en 
todo caso as limitacións de usos contidas na mesma. 

Art. 243. Ornato e medio ambiente 

1. A responsabilidade do ornato e conservación do medio ambiente e urbano corresponden ao Concello e 
aos particulares, que colaborarán co Concello e entre si para a consecución dos obxectivos que se 
pretenden. A estes efectos os cidadáns poderán exercer a acción pública nos termos establecidos nas leis.  

2. O Concello poderá denegar ou condicionar a execución de obras, actividades, usos ou instalacións que 
poidan causar un impacto medioambiental ou estético ou resulten incovenientes para o contorno, de 
acordo co establecido nestas Normas e na lexislación vixente. 

Art. 244. Marco legal de protección ambiental 

1. A Lexislación Ambiental aplicable ao termo municipal de obrigado cumprimento, é de ámbito europeo, 
estatal, autonómico e local. 

 

Capítulo 2. Protección medioambiental 

Art. 245. Protección medioambiental 

1. Regúlanse neste capítulo das Normas, de forma xeral e para a totalidade do termo municipal as 
condicións de protección ecolóxica do medio natural.  

2. Estas condicións serán complementarias das disposicións Autonómicas e Estatais específicas sobre as 
seguintes materias: 

- Sistemas de control ambiental 

- Vertidos sólidos 

- Vertidos Líquidos 

- Vertidos gasosos 

- Contaminación acústica 

- Protección contra incendios 

- Protección de recursos hídricos 
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- Outras proteccións do medio urbano  

1. En todo caso, as presentes normas en canto non afecten á lexislación sectorial específica, poderán ser 
completadas, melloradas e matizadas polo Concello mediante as Ordenanzas Municipais coa 
correspondente xustificación. 

Art. 246. Sistema de control ambiental 

1. Para os efectos da responsabilidade por parte do Concello, a Vixilancia Ambiental levarase a cabo 
mediante a comprobación do cumprimento das medidas contidas no Informe de Sostibilidade Ambiental.  

2. Os resultados dos controis de supervisión e vixilancia a recoller no Plan de Vixilancia Ambiental 
incluiranse nos informes correspondentes. Tanto a realización dos controis coma a remisión dos 
informes dos resultados obtidos, realizaranse coa periodicidade axeitada. 

3. Nos proxectos, obras ou actividades que, conteñan elementos potencialmente prexudiciais ou vaian 
desenvolverse en áreas ambientalmente sensibles efectuásense os elementos de control procedentes por 
medio dun estudo de impacto ambiental ou por outra figura de avaliación ambiental establecida na 
normativa vixente de aplicación. 

Art. 247. Verteduras sólidas 

1. As verteduras sólidas poden cualificarse, para os efectos das presentes normas, en: 

a) Residuos de terras e entullos. Aqueles procedentes de calquera das actividades propias do 
sector da construción da urbanización e a edificación, do refugallo das obras, do baleirado e 
desmonte de terreos, etc., podendo conter, ademais de áridos, outros compoñentes e elementos 
de materiais de construción. O seu transporte e vertedura farase conforme ao disposto pola 
Ordenanza Municipal correspondente, con independencia de autorizacións que o Concello 
solicite á Consellaría da Comunidade Autónoma de Galicia, competente na materia.  

b) Residuos urbanos. Son os xerados nos domicilios particulares, comercios, oficinas e servizos, 
así como todos aqueles que non estando recollidos nos anteriores pola súa natureza ou 
composición poidan asimilarse aos mesmos. 

c) Residuos orgánicos. Son aqueles que non conteñen terras nin entullos, e en xeral non son 
radioactivos, nin procedentes da minaría ou da limpeza de foxas sépticas. Considéranse 
excluídos deste apartado os procedentes de actividades industriais e hospitalarias que non sexan 
estritamente asimilables aos procedentes de actividades domésticas.  

d) Terán tamén consideración de residuos urbanos os procedentes da limpeza das rúas, zonas 
verdes, áreas recreativas etc... 

2. Previamente a calquera delimitación dun ámbito espacial para utilizalo como vertedoiro de residuos 
incluídos os residuos tóxicos e perigosos, deberá estudarse un Plan de Xestión para estes tipos de 
residuos tal e como establece a normativa de aplicación vixente. A devandita competencia, corresponde 
á Administración Autonómica, se ben o Concello poderá establecer ordenanzas complementarias e/ou de 
xestión diferida. As áreas susceptibles de ser destinadas ás verteduras de residuos das distintas clases 
estableceranse de acordo co preceptivo nos Plans Sectoriais de Residuos elaborados no marco da 
lexislación vixente. 

3. Estas verteduras quedan reguladas pola regulación legal aplicable. Non obstante, para as verteduras de 
terra e entullos autorizados, establécese a obriga por parte do promotor de depositar unha fianza que 
garanta que as devanditas verteduras se produciron en vertedoiro autorizado e responden a obras que 
conten con licenza. A devandita fianza regularase de acordo coas determinacións que para o efecto 
estableza o Concello. 

4. As áreas susceptibles de ser destinadas ás verteduras das clases citadas, estableceranse polo Concello, de 
acordo coa normativa, directrices e Programas Coordinados de Actuación nestas materias aprobados 
polo organismo autonómico competente sobre refugallos e residuos sólidos urbanos, características 
medio ambientais da localización e política de actuación de ámbito supramunicipal, así como a 
normativa estatal que o complementa. 
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Art. 248. Verteduras líquidas 

1. As augas residuais non poderán verterse a canle libre ou canalización sen depuración realizada por 
procedementos axeitados ás características do afluente considerándose como condicións de adecuación 
mínimas de vertedura os niveis e valores establecidos na normativa vixente de aplicación.  

2. Todas as implantacións urbanísticas, deberán garantir, durante todo o período de actividade, unha 
vertedura á rede xeral de saneamento cuxas características cumpran as establecidas na Lexislación 
vixente 

3. En todo caso as redes de evacuación correspondentes a usos industriais deberán cumprimentar os 
requirimentos sinalados na lexislación vixente sobre Verteduras Líquidas Industriais ao Sistema Integral 
de Saneamento. 

4. Verteduras líquidas industriais. Todo proceso industrial deberá garantir, durante todo o seu período de 
actividade, que as verteduras cumpran as limitacións que se establezan para tal efecto nas ordenanzas 
municipais. Sen prexuízo de que as ordenanzas establezan limitacións superiores a emisión sen 
tratamento previo á rede xeral de saneamento garantirá que as verteduras teñan as características que 
estean comprendidas nas seguintes determinacións:  

a) Ausencia de materias inflamables. 

b) PH comprendido entre cinco con cinco (5,5) e nove con cinco (9,5). 

c) Temperatura de emisión de saída de  parcela inferior a 40º centígrados. 

d) Ausencia de substancias capaces de producir corrosións e/ou abrasión das instalacións 
electromecánicas das depuradoras. 

e) Materias sedimentables en contía inferior a cincocentos (500) miligramos por litro. 

f) Materias en suspensión en contía inferior a mil (1.000) miligramos por litro. 

g) Demanda bioquímica de osíxeno menor de seiscentos (600) miligramos por litro 

Art. 249. Verteduras gasosas 

1. Quedan prohibidas as emisións á atmosfera de elementos radioactivos, po e gases en valores superiores 
aos establecidos na lexislación vixente. 

Art. 250. Contaminación acústica 

1. A calidade acústica dos ambientes exteriores e interiores deberán axeitarse ao establecido na normativa 
vixente.  

2. Todos os edificios , instalacións, actividades, medios de transporte, máquinas e, en xeral, calquera 
dispositivo ou actuación pública ou privada que sexa susceptible de producir ruídos, deberán cumprir as 
disposicións esixibles en materia de protección fronte ao ruído.  

3. No referente á zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas, os límites que non se 
deben rebasar son os establecidos na normativa vixente.  

Art. 251. Protección contra incendios 

1. As construcións e instalacións no seu conxunto, e os seus materiais, deberán adecuarse como mínimo ás 
esixencias de protección contra o lume establecidas no Código Técnico da Edificación, no Documento 
Básico de Seguridade en Incendios DB-SI e polas normas específicas aplicables a cada uso. 

Art. 252. Protección de recursos hídricos 

1. A lexislación hidráulica vixente establece as zonas de servidume e policía para todos os leitos públicos e 
en toda a súa lonxitude, con independencia de que estean ou non grafados nos planos de ordenación do 
presente PXOM. 
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2. Calquera dos elementos de canles ou rego, ou os recursos hídricos do municipio, tales como pozos de 
captación de auga, fontes, regueiros etc., deberá manterse no seu estado actual. 

3. En orde á protección dos recursos subterráneos cumpriranse as normas establecidas pola Lei de Augas e 
demais normativa en vigor. 

4. Deberase analizar a posible afección das augas subterráneas, especialmente a afección producida aos 
recursos hídricos subterráneos pola eliminación das zonas de recarga natural.  

5. As canles, cursos de auga, as súas ribeiras, zonas húmidas e terreos inundables, serán sometidas ao 
establecido na normativa vixente de aplicación, co obxecto de protexer estes terreos e asegurar o paso 
das augas cara á súa conca hidrográfica natural, preservar os ecosistemas vexetais e faunísticos 
adaptados ás canles e zonas húmidas, conservar a calidade ambiental do medio hídrico no seu conxunto e 
limitar os impactos paisaxísticos que puidesen producirse nestas zonas, como consecuencia de 
actuacións antrópicas.  

6. Prohíbese a realización de calquera construción (incluíndo peches de parcela) na zona de servidume a 
que se refiren o Artigo 6 do Texto refundido da Lei de augas (TRLA) e do Regulamento de dominio 
público hidráulico (RDPH) (5 metros dende o límite ao que cheguen as augas nas máximas crecidas 
ordinarias), en calquera clase de solo. Aquelas construcións que pola súa singularidade precisen 
establecerse nestas zonas restrinxidas necesitarán autorización previa da administración hidráulica 

7. Sen prexuízo do establecido na normativa vixente de aplicación pertencente a cada categoría de solo, só 
poderán producirse cualificacións urbanísticas ou informes nas condicións establecidas na Lei 2/01 para 
a execución das obras, construcións ou instalacións que respectando os obxectivos de protección 
mencionados, tivesen algunha das seguintes finalidades: 

- Instalacións asociadas ao aproveitamento dos recursos hidráulicos para actividades agrícolas ou 
gandeiras. 

- Actividades indispensables para o establecemento, funcionamento, conservación ou mantemento e 
mellora de redes infraestructurais básicas ou servizos públicos que resultasen indispensables no 
devandito espazo. 

- Instalacións menores, indispensables e non permanentes, vinculadas a dotacións recreativas 
compatibles coa conservación do espazo e relacionadas co uso e desfrute da natureza. 

8. As áreas forestais do municipio suxeitaranse ás condicións de protección específica que se derivan das 
normas reguladas polas leis e decretos promulgados polo Estado e a Comunidade Autónoma e que se 
pormenorizan nas cualificacións do Solo Rústico de Protección Ordinaria e de Especial Protección 
Forestal. 

9. En materia de verteduras, deberá darse cumprimento ao establecido nos Artigos 232, 233 y 234 do 
RDPH. 
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Art. 253. Outras proteccións do medio urbano 

1. Protección lumínica e electromagnética. 

Estarase ao estipulado pola normativa vixente de aplicación referente á Prevención da Contaminación 
Lumínica e á zonificación lumínica do municipio baseada nas recomendacións da Commission 
Internationale de l'Eclairage (CIE) relativas aos parámetros luminotécnicos. 

Deberanse ter en conta consideracións enfocadas á diminución da intensidade de luz, control do 
momento de apagamento, correcta altura e orientación dos focos, todo iso para evitar a dispersión 
lumínica e o dispendio de enerxía. 

En relación á protección electromagnética deberase cumprir a normativa vixente de aplicación. 

Con relación ás edificacións e as súas instalacións, estas realizaranse cumprindo todas as normas en 
materia de iluminación para os efectos de que alcancen as condicións mínimas establecidas polos 
Regulamentos Electrotécnicos. Así mesmo efectuaranse as iluminacións tendo en conta as perturbacións 
que se poidan causar ás edificacións e parcelas lindantes e á vía pública. Neste sentido esixirase a 
autorización do lindante para a realización de iluminacións cando a xuízo do Concello quede afectada a 
propiedade lindante pola iluminación exterior que se proxecte realizar. Por último deberanse cumprir os 
Regulamentos vixentes en orde a non producir alteracións electromagnéticas nas propiedades lindantes 
como consecuencia da situación de fontes que poidan producir perturbacións. 

2. Aforro enerxético 

Deberán propoñerse medidas efectivas tendentes a favorecer o aforro enerxético nos novos 
desenvolvementos. 
Deberase ter en conta o Plan de Enerxías Renovables para España 2005-2010, que establece como 
medidas da área de enerxía solar térmica o promover que os Plans Xerais de Ordenación Urbana 
establezan incentivos para aplicación de enerxía solar a climatización, apoiar a intensificación da posta 
en práctica de Ordenanzas Solares Municipais e apoiar a aplicación de Ordenanzas fiscais para potenciar 
a enerxía solar por parte dos concellos. 

Sen prexuízo do establecido no novo Código Técnico da Edificación o Concello poderá elaborar unha 
Ordenanza Solar Municipal.  

3. Protección das redes de infraestrutura 

Calquera das redes de infraestrutura do municipio, deberán ser obxecto de proteccións específicas que 
alcanzarán a:  

˗ As redes de gas.  

˗ As liñas de telefonía e telecomunicacións. 

˗ As redes eléctricas. 

˗ As redes  de saneamento e depuración. 

Quedarán suxeitas ás proteccións que se establecen nestas Normas e ás Normas Específicas Sectoriais.  

As proteccións ás infraestruturas non serán en ningún caso contraditorias coa protección do medio 
natural, neste sentido, prevalecerán estas últimas, coa obriga de acomodar as redes de infraestrutura ás 
condicións que se derivan das proteccións do medio natural, de tal forma que as liñas eléctricas se 
procure o seu enterramento, ao igual que as redes de telefonía e as redes eléctricas e de auga ou 
depuración se modifique para que queden ocultas á paisaxe e non produzan alteracións. 

4. Protección das redes de transporte 

As redes de transporte deben ser obxecto de protección de acordo coas regulacións específicas que lle 
son de aplicación e que se relacionan nas presentes Normas. Neste sentido, débense respectar, para cada 
unha delas, todas as limitacións de propiedade e uso que establecen as súas respectivas lexislacións. 
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Capítulo 3. Protección da paisaxe, imaxe e escena urbana 

Art. 254. Protección do medio urbano 

1. Regúlanse neste capítulo das Normas, de forma xeral e para a totalidade do termo municipal as 
condicións de protección da paisaxe e escena urbana.  

2. Estas condicións serán complementarias das disposicións Autonómicas e Estatais específicas sobre as 
seguintes materias: 

- Protección da paisaxe natural 

- Protección da paisaxe urbana 

- Protección das visuais urbanas 

- Protección dos espazos viarios 

- Protección dos espazos verdes 

- Normas para a mellora urbana 

2. En todo caso, as presentes normas en canto non afecten á lexislación sectorial específica, poderán ser 
completadas, melloradas e matizadas polo Concello mediante as Ordenanzas Municipais coa 
correspondente xustificación. 

Art. 255. Protección da paisaxe natural 

1. O presente capítulo establece a protección da paisaxe natural, sen prexuízo que se complemente coas 
determinacións da regulación específica do Solo Rústico. Neste sentido é de fundamental importancia 
considerar que os solos urbanizables en tanto sexan obxecto de execución urbanística permanecen no seu 
estado natural.  

2. A conservación da estrutura da paisaxe tradicional ha de ter en conta de forma xeral as determinacións 
que se regulan para protexer especificamente aqueles elementos do medio natural, que son obxecto de 
descrición nos apartados seguintes. 

3. Neste sentido a protección paisaxística xeral efectúase a través das seguintes condicións: 

a) Protección respecto á conservación da topografía. 

b) Protección respecto á visualización da paisaxe e as vistas panorámicas.  

c) Protección respecto ás edificacións e os cerramentos.  

d) Protección respecto ás obras de infraestrutura.  

e) Protección respecto ás grandes obras públicas.  

f) Protección respecto a anuncios e sinalizacións.  

g) Protección respecto ás instalacións agropecuarias.  

4. A protección do arboredo e vexetación regúlase a través de leis forestais e usos de parques naturais. 

Art. 256. Protección das visuais urbanas 

1. Protexeranse con carácter xeral das visualizacións do núcleo urbano, tendo en conta tres puntos de vista: 

- Visualizacións do entorno exterior dende o núcleo urbano. 

- Visualizacións do núcleo dende o exterior ao medio urbano. 

- Visualizacións interiores do núcleo urbano. 

Os dous primeiros están vinculados á protección da paisaxe. O terceiro refírese tanto a visualizacións 
sobre elementos concretos (fitos de núcleo consolidado) como sobre áreas parciais deste. 
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2. As medidas tendentes a protección destas visualizacións son: 

a) Atención aos impactos da edificación susceptibles de ocultar ou alterar as características do 
panorama. 

b) Protección específica dos obxectos de visualización. 

c) Protección á colocación de antenas de telefonía móbil, carteis, tendedeiros, antenas parabólicas 
e anuncios en todas aquelas zonas que se delimitan como visualizacións protexidas. 

Art. 257. Protección dos espazos viarios 

1. Toda construción, calquera que sexa o seu destino ou situación, deberá satisfacer as condicións 
establecidas con carácter xeral nas Ordenanzas Particulares e na lexislación vixente que lle sexa de 
aplicación. As afectadas por declaración de monumentos ou conxuntos histórico- artísticos se suxeitarán 
a súa regulamentación específica.  

2. Conservaranse e repararán os danos en viarios cando se defina a vontade de mantemento das 
características tradicionais, especialmente nas rúas maiores e principais, debido á personalidade propia, 
tendo especial atención aos aspectos estéticos do firme (tipo material, cor, textura, bandas de separación 
etc.) ademais da propia resistencia dos firmes. 

3. Os elementos de mobiliario urbano (bancos, papeleiras, sinais de tráfico, semáforos, fontes etc.) deberán 
ser de materiais e de tons acordes co ámbito, nos termos que se detallen nas Normas Particulares das 
Zonas de Ordenación Urbanística ou Prego de Condicións correspondente, aprobado polo Concello cos 
criterios que propoñan os servizos municipais.  

4. Prohíbese expresamente a fixación ou pintado exterior de publicidade sobre medianeiras da edificación, 
aínda que fose provisional ou circunstancialmente, que non estea ligada directamente á actividade que se 
desenvolva na edificación que a soporta. 

5. Non se permite situar sinais de tráfico encostadas a calquera edificación, muro, valos ou cercado, a 
menos que se xustifique debidamente. Prohíbese expresamente naquelas edificacións sometidas a un 
réxime específico de protección individual. En todo caso adoptarase o sistema de sinalización que 
perturbe en menor grao os ambientes e edificios de interese, reducíndoa á mínima expresión tanto en 
sinalización vertical como horizontal (pinturas sobre o pavimento) sempre que sexa compatible coa 
normativa do Código da Circulación vixente. 

6. Prohíbense os tendidos aéreos, eléctricos e telefónicos, debendo reformarse os existentes de acordo co 
que determina a lexislación vixente de aplicación. Nos edificios de nova planta, non se permitirán 
tendidos exteriores sobre a fachada ou fachadas, debendo realizar os encaixes necesarios. 

Art. 258. Protección dos espazos verdes 

1. Esta protección rexerá no ámbito regulado polas Normas Particulares e as Normas de Protección. 

2. Todos os cidadáns teñen dereito ao uso e desfrute das zonas verdes públicas e polo tanto estas non 
poderán ser obxecto de privatización do seu uso en actos organizados privados. Cando por motivos de 
interese se autoricen actos públicos nos devanditos lugares, deberanse tomar as medidas previsoras, para 
non causar prexuízos nas plantas e mobiliario urbano. 

3. Os usuarios de zonas verdes deberán cumprir as instrucións para o seu uso que se indiquen nos carteis e 
rótulos instalados para o efecto. En calquera caso, deberán atender ás indicacións da Policía Municipal e 
do persoal de Parques e Xardíns. 

4. Todos os propietarios de zonas verdes están obrigados a mantelas en bo estado de conservación, sendo 
pola súa conta os gastos que iso ocasione. Cando se declare unha praga e/ou enfermidade o propietario 
deberá dar o tratamento fitosanitario nun prazo non superior a dez días. 

5. Os xardíns e parcelas privadas deberán estar limpos e libres de maleza, de tal forma que non poida ser 
causa de problemas hixiénico-sanitarios ou doadamente combustibles. 
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6. O propietario dunha zona verde está obrigado á realización das correspondentes podas ou no seu caso 
tallas, se algunha árbore da súa propiedade for perigosa por caída de ramas ou madeiro, enfermidades ou 
morte. 

7. En calquera destes casos o particular está obrigado á actuación inmediata a requirimento municipal, 
sendo pola súa conta todos os gastos, sen prexuízo doutras sancións que puidesen caber da incoación do 
oportuno expediente sancionador. 

Art. 259. Normas para a mellora urbana 

1. O Concello poderá declarar de urbanización especial, determinadas rúas, prazas ou zonas, co fin de 
conservar a harmonía do conxunto, os propietarios dos devanditos edificios ou soares encravados neses 
lugares non poderán modificar as construcións nin edificar outras novas sen someterse a calquera 
ordenanza especial que, previos os requisitos regulamentarios, poida aprobarse en cada caso.  

2. Para as edificacións consideradas de interese ou que sen selo, pertenzan a un conxunto ou área de 
calidade, autorizarase na súa fachada o cambio de cores e texturas, sempre que non supoña unha 
alteración importante da imaxe de conxunto. En calquera caso, deberá contar coa aprobación do 
organismo competente. 

3. Naqueles edificios que admiten o tratamento superficial para adecuarse ao medio (recebo, cores e 
texturas), efectuarase a substitución de elementos de deseño inadecuada (reixas, carpintarías, ornamentos 
etc.) a través da redacción dunhas Normas Específicas fixadas para a área de que se trate por un Plan 
Especial de Protección que o desenvolva. Este tipo de operacións estenderanse así mesmo a cubertas, 
medianeiras, chemineas, áticos etc., cando sexa necesario.  

4. Puntualmente o Concello poderá condicionar a licenza de obras de reforma, rehabilitación, ampliación 
etc., á supresión daqueles elementos construtivos inadecuados para a estética urbana. Nesta liña, 
introduciranse elementos vexetais ou outro tipo de barreiras visuais que impidan a agresión dalgunhas 
pezas sobre a escena urbana ou a paisaxe. 

5. As fachadas dos edificios, aínda que non sexan visibles dende a vía pública, deberán conservarse nas 
debidas condicións de hixiene e ornato. Os propietarios virán obrigados a proceder ao seu revoco, pin-
tura ou branqueo sempre que o dispoña a autoridade municipal. En todo caso, os elementos e fachadas 
pintadas deberán renovar a pintura e substituír as pezas deterioradas. 

6. Obrigarase os propietarios de calquera clase de edificacións a conservar todas as partes da edificación en 
perfecto estado de solidez, co fin de que non poidan comprometer a seguridade pública.  

7. Ao producirse a apertura de novas vías ou nas zonas urbanas consolidadas, os propietarios dos solares 
terán a obriga de efectuar o cerramento de parcela no prazo de dous meses a partir da terminación das 
obras de pavimentación, ou de seis meses a partir da publicación do PXOM no caso de áreas 
consolidadas. Cando se produza o derrubamento de calquera terreo, será obrigatorio o cerramento desta, 
situándoo igualmente na aliñación oficial. Tal cerramento deberá levarse a efecto nun prazo de 6 meses, 
contado a partir da data de concesión da licenza de derrubamento. 

8. Prohíbese o cerramento de terrazas ou solario de calquera terraza ou solario, a non ser que as Normas 
Particulares do Solo Urbano o permitan en cada caso. Nestes casos, o deseño será conxunto e logo de 
autorización da Comunidade de Propietarios. 

 

Capítulo 4. Protección do patrimonio arqueolóxico 

Art. 260. Remisión ao Catálogo de Bens Protexidos 

Considérase parte da presente Normativa todas e cada unha das determinacións de protección contidas no 
Catálogo de Bens a Protexer do presente PXOM. 
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Art. 261. Obxecto, definición e localización de áreas de interese 

1. Estas condicións teñen por obxecto a protección e conservación da riqueza arqueolóxica do municipio, 
para a súa debida exploración e posta en valor.  

2. O previsto neste PXOM non debe considerarse inmutable senón, pola contra, aberto a posibles 
ampliacións e correccións conforme avance a investigación e vaian aflorando os restos arqueolóxicos. 

4. Os xacementos arqueolóxicos existentes regularanse na normativa vixente de aplicación. 

5. De acordo co previsto en Lei 8/1995, de 30 outubro, que Regula Patrimonio Cultural de Galicia, cando 
se proceda á declaración de Zonas Arqueolóxicas como Bens de Interese Cultural, será obrigatorio o 
cumprimento do previsto na lexislación urbanística que cumpra as esixencias establecidas pola Lei, 
sendo o PXOM unha figura de planeamento axeitada para regular, a través da súa normativa, as 
actividades a desenvolver nas Zonas Arqueolóxicas incoadas como Bens de Interese Cultural, as Áreas 
de Alto Potencial e as incluídas no inventario de Galicia. Entenderase que, á entrada en vigor deste 
documento, queda satisfeita a esixencia establecida pola Lei, toda vez que o presente Capítulo contén as 
disposicións necesarias para asegurar a eficaz protección e tutela dos mencionados Bens. 

Art. 262. Áreas de interese arqueolóxico. 

1. A clasificación dos terreos con fertilidade arqueolóxica establécese nas seguintes categorías: 

a) Xacemento Arqueolóxico Constatado: Zonas nas que está probada cientificamente a existencia de 
restos arqueolóxicos relevantes, e polo xeral se atopan escasamente alteradas. 

b) Área de obrigado estudo previo: Constituída polas zonas nas que está probada a existencia de restos 
arqueolóxicos, pero que requiren a previa verificación (sondaxes con sistemática arqueolóxica, 
prospección, etc.) da calidade e fertilidade do terreo para establecer o destino urbanístico máis 
idóneo, antes de calquera remoción de terras. Esta área coincide con aquelas zonas nas que aínda 
despois de ser alteradas por urbanizacións, infraestruturas e outras remocións de terreo, conserva 
espazos nos que poden aparecer intactos xacementos arqueolóxicos. 

c) Área de obrigado seguimento: Na que se inclúen zonas nas que a aparición de restos arqueolóxicos é 
probable, aínda que poidan atoparse incompletos ou danados e non se teña plena certeza da súa 
situación. Require presenza de arqueólogo nas primeiras fases de movemento de terras. 

d) Área de presunción indeterminada: Referido a zonas próximas a xacementos, achados illados ou nas 
inmediacións de zonas con posible potencial arqueolóxico. Zonas onde a súa localización non está 
determinada de forma científica (achados illados pouco documentados, etc.). Tense sospeita da 
existencia de materiais arqueolóxicos soterrados. Nestes lugares suxírese desenvolver labores de 
"Seguimento arqueolóxico" das obras que leven consigo remoción do terreo. A obrigatoriedade da 
realización desta intervención arqueolóxica pode depender da magnitude do proxecto (urbanizacións 
de gran porte, obras públicas importantes, grandes remocións de terras, plantacións forestais, etc.). 
En obras menores (casa unifamiliar, estabulación gandeira, etc.) debérase consultar a decisión de 
realizar un Seguimento Arqueolóxico a un técnico arqueólogo ou sobre a base dunha Cédula de 
Información Arqueolóxica. 

e) Achados sen contexto arqueolóxico: Considéranse descubrimentos arqueolóxicos fortuítos ou 
realizados sen documentación científica. Nalgún caso son pezas de elevado valor patrimonial 
aparecidas fóra de contexto estratigráfico. Poden ser un indicio da existencia dun xacemento. 

f) Elementos arqueoloxía industrial e obra pública: Son elementos que, aínda podendo ser obxecto de 
intervencións arqueolóxicas, e nalgún caso ser tratado como xacementos arqueolóxicos, non se 
axustan de forma estrita ao concepto de ben arqueolóxico xa que poden ser abordados dende outras 
disciplinas. Entrarían dentro desta cualificación os restos de arqueoloxía industrial (minas, muíños, 
instalacións industriais antigas, enxeños hidráulicos, etc.) sempre que conserven restos inmobles. 
Tamén se contemplan os elementos de obra pública tales como os camiños, pontes, ferrocarrís, etc., 
sempre que conserven estruturas; salvo aqueles que unicamente poidan ser abordados dende a 
arqueoloxía. Calquera actuación que poida afectar a este tipo de bens deberá contar cun estudo 
previo arqueolóxico ou similar.  
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Art. 263. Normas de actuación e protección 

1. Cando un dos depósitos poida ser afectado de forma parcial ou integral por algún proxecto, previamente 
á concesión da Licenza Municipal, deberá realizarse un "Documento ou Cédula de Información 
Arqueolóxica". Esta será emitida sobre a base da información existente, logo de informe previo,  por un  
técnico con formación en arqueoloxía, con permiso outorgado pola Consellaría de Cultura. A "Cédula de 
Información Arqueolóxica", fará unha avaliación do risco existente entre a interacción do proxecto co 
ben inmoble arqueolóxico.  

2. Esta "Cédula de Información Arqueolóxica" ditaminará a xestión máis axeitada, exercendo as seguintes 
cautelas: 

a) Inexistencia de cautelas arqueolóxicas 

b) Supervisión arqueolóxica ou seguimento arqueolóxico 

c) Sondaxes Arqueolóxicas de Urxencia 

d) Escavación ou Intervención Arqueolóxica de Urxencia en extensión 

e) Reserva Arqueolóxica de solo 

3. Excepcionalmente, poderá valorarse o emprego de solucións especiais, previo informe favorable da 
administración con competencias. 

Art. 264. Normas de inspección e conservación 

1. En calquera tipo de obra en curso onde se realicen movementos de terra que afectan ao subsolo, a 
Dirección Facultativa da mesma, deberá inspeccionar e verificar a existencia de posibles restos 
arqueolóxicos, en cuxo caso procederá á paralización inmediata dos traballos, e porao en coñecemento 
por escrito ao Concello. 

2. Se durante o curso das obras aparecesen restos arqueolóxicos aplicaríanse as disposicións legais 
regulamentarias vixentes. Se, unha vez aparecidos os devanditos restos, se continuase a obra, esta 
considerarase unha acción clandestina a pesar de contar no seu caso con licenza de obras e informes 
arqueolóxicos negativos. 

3. Prohíbense os usos do solo que sexan incompatibles coas características das áreas de interese 
arqueolóxico, calquera tipo de obra que implique grandes movementos de terra antes da verificación do 
seu interese arqueolóxico, así como as verteduras de entullos e lixos. 

4. En áreas nas que se descubrisen restos arqueolóxicos, o criterio a seguir será o da conservación dos 
xacementos para a súa investigación, de forma que só poidan verse modificadas por orde de interese 
público, realizada con posterioridade ás escavacións, que documente debidamente os depósitos. Calquera 
destrución parcial só poderá levarse a cabo por causa de interese nacional, conservando testemuña 
fundamental. 

- Sobre estas áreas realizarase un estudo de impacto ambiental previo a calquera obra que supoña 
movemento de terras, considerando a explotación urxente dos depósitos en caso de posible 
destrución parcial. 

- Non se permitirán verteduras de residuos nin entullos, senón unicamente verteduras de terra en capas 
menores de 50 cm. 

- En xacementos de especial relevancia, poderá prohibirse toda actuación que supoña verteduras de 
calquera xénero, actividades extractivas ou creación de infraestruturas. 

- Calquera actuación superficial característica de zonas verdes, parque urbano ou suburbano ou 
repoboación, levará implícita a integración do depósito en forma de museo arqueolóxico ao aire 
libre, con rango de Sistema Xeral de Equipamentos para o municipio. 
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Art. 265. Delimitación da Protección Arqueolóxica 

1. No Documento de Planos de Ordenación, encóntranse delimitadas as áreas afectas á Protección 
Arqueolóxica e teñen o carácter de vinculantes. 
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TÍTULO IX.- Normas particulares de solo urbano  

Capítulo 1. Determinacións xerais 

Art. 266. Alcance e ámbito 

1. O ámbito de aplicación das Normas Particulares do solo urbano establécese para cada unha das zonas de 
ordenación urbanística definidas nos planos de cualificación. 

2. As Normas estrutúranse sinalando as seguintes determinacións: 

- O ámbito e o carácter urbano de cada zona. 

- Os graos ou intensidade diferentes que ten la Norma Particular. 

- As condicións de deseño urbano definidas pola tipoloxía da edificación, permitidas as aliñacións 
exteriores e interiores e as condicións de parcelación. 

- As condicións de aproveitamento, definidas pola ocupación, a altura e a edificabilidade. 

- As condicións de uso. 

- As condicións estéticas de carácter específico para cada zona. 

- As condicións singulares que sexan de aplicación. 

3. A aplicación das condicións que establecen as Normas Particulares, efectuarase de tal forma que 
prevalezan as condicións que resulten máis restritivas cando non exista coincidencia entre elas, sen 
prexuízo do recoñecemento que se efectúa das condicións de parcelación resultantes dos Proxectos de 
Compensación ou Reparcelación aprobados con anterioridade. 

4. O desenvolvemento do PXOM nas áreas de solo urbano non consolidado realizarase mediante o 
correspondente instrumento de desenvolvemento, sempre que o PXOM non establecese as condicións de 
ordenación detallada que fagan innecesaria a aprobación de planeamento de desenvolvemento. Os 
instrumentos que se tramiten nesta categoría de solo abarcarán ámbitos completos e axustaranse ás 
previsións establecidas no presente PXOM. Establécese un prazo máximo para o inicio da tramitación do 
instrumento de planeamento de catro anos a partir da publicación da Aprobación Definitiva do PXOM, e 
oito anos para a súa execución.  

Art. 267. Condicións para a súa edificación 

1. No Solo Urbano Consolidado as edificacións non poderán realizarse sobre parcelas que non teñan ou non 
poidan adquirir a condición de solar. 

2. Cando as aliñacións ou rasantes fixadas no planeamento, non dispuxesen de suficiente detalle ou 
existisen contradicións co estado actual, que non poidan ser aclaradas no acto de sinalización de 
aliñación oficial, poderá solicitarse a elaboración dun estudo de detalle para concretar, dentro das 
limitacións que lle son propias, as determinacións complementarias necesarias. 

Art. 268. División en zonas 

1. Establécense diferentes zonas de ordenación ou ordenanzas particulares na que se dan os parámetros que 
condicionan as edificacións e os usos do solo. 

2. As condicións de uso e edificación regulan xunto coas Normas Xenerais de Usos que se establecen 
nestas normas. 

3. O PXOM establece para as distintas zonas de Solo Urbano as seguintes Ordenanzas particulares: 

Ordenanza 1: Asentamentos Orixinais .........................................................  AO 

Ordenanza 2: Residencial Mixto  .................................................................. RM 

Ordenanza 3: Residencial Unifamiliar .......................................................... RU 
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Ordenanza 4: Terciario Comercial ................................................................. TC 

Ordenanza 5: Dotacional Equipamento ......................................................... EQ 

Ordenanza 6: Dotacional Equipamento Deportivo ........................................ ED 

Ordenanza 7: Servizos Urbanos ..................................................................... SU 

Ordenanza 8: Zonas Verdes ........................................................................... ZV 

Ordenanza 9: Rede Viaria  ............................................................................ RV 

4. As condicións particulares das zonas de ordenanza son de aplicación ás diversas clases de obras tal como 
se establece para cada unha das zonas. 

5. As condicións particulares que establecen usos incompatibles non son de aplicación aos usos existentes, 
non obstante só poderán substituír a actividade por algunha comprendida entre os usos compatibles. 

6. Cada unha das Ordenanzas particulares quedan reguladas nos seguintes capítulos destas normas. 

Art. 269. Ordenanzas particulares e especiais. 

1. Con carácter xeral extablécense as seguintes ordenanzas particulares, nas que se recollen os parámetros 
que condicionan a edificación e os usos do solo: 

 

Ordenanza 1: Asentamentos orixinais seguintes aspectos: AO 

Ordenanza 2: Residencial Mixto RM 

Ordenanza 3: Residencial Unifamiliar RU 

Ordenanza 4: Terciario Comercial TC 

Ordenanza 5: Dotacional Equipamiento EQ 

Ordenanza 6: Dotacional Equipamiento Deportivo ED 

Ordenanza 7: Servizos Urbanos SU 

Ordenanza 8: Zonas Verdes ZV 

Ordenanza 9: Rede Viaria RV 

2. Delimitanse nos planos de cualificación sete áreas de ordenacióm pormenorizada (AOP) en 
determinadas zonas do territorio que foron obxecto de desenvolvementos previos en execución do 
planeamento urbanístico anterior. Para estas áreas oo artigo  317  prevé as seguintes ordenanzas 
especiais, que recollen os parámetros que condicionan a edificación e os usos do solo: 

 

Área de Ordenación Pormenorizada 1 “Xermaña” AOP-1 

Área de Ordenación Pormenorizada 2 “Area Alta” AOP-2 

Área de Ordenación Pormenorizada 3 Canido I” AOP-3 

Área de Ordenación Pormenorizada 4 “Canido II” AOP-4 

Área de Ordenación Pormenorizada 5 “Rans” AOP-5 

Área de Ordenación Pormenorizada 6 A Ramallosa” AOP-6 

Área de Ordenación Pormenorizada 7 “A Area” AOP-7 

3. Delimitase nos planos de cualificación dúas áreas de planeamiento incorporado: 

a) A API-1 “Porto do Molle” regúlase polo plan de sectorización do Sector de Solo Apto para a 
Urbanización SAU-9 “Porto do Molle”, aprobado definitivamente mediante acordo plenario do 
10/05/05, e a süa modificación singular aprobada definitivamente mediante acordo plenario do 
28/07/11 (BOP do 31/10/11). 
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b) A API-2 “Dunas de Gaifar” regúlase no que se refire ás condicións de volume, tipoloxía e uso polas 
ordenanzas de edificación do Plan Parcial das Dunas de Gaifar e Canido, e nos restantes parámetros 
polo previsto no presente PXOM. 

Ao cuarteirón XI.a do Plan Parcial das Dunas de Gaifar e Canido aplicaránselle as condicións de 
volume, tipoloxía e uso correspondentes ao cuarteirón XI. 

c) A API-3 “Os Abetos” regúlase polo Plan Parcial “Os Abetos”, coas condicións asumidas pola 
Comisión Provincial de Urbanismo de Pontevedra en sesión do 10/07/90 e incorporadas ao dito Plan 
Parcial mediante acordo plenario do Concello de Nigrán do 31/10/90. 
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Capítulo 2. Ordenanza 1. Asentamentos Orixinais (AO)  

Art. 270. Ficha resumo 

ORDENANZA 1 ASENTAMENTOS ORIXINAIS AO 

1 Ámbito 
Aplicarase, naquelas superficies grafadas nos planos de 
zonificación como AO 

 

2 Características 
Comprende as tramas urbanas orixinarias. Inclúe as extensións tradicionais e 
áreas afíns, situadas en torno ao porto de Panxón e as de orixe agrario de carácter 
definido que chegaron a formar parte do agregado urbano litoral. 

3 Graos Grao 1: AO-1 Grao 2: AO-2 Grao 3: AO-3 

4 Parcela mínima* Existente/200 m² Existente/200 m² Existente/500 m² 

C
on

di
ci

ón
s 

de
 d

es
eñ

o 

Fronte mínima* 5 metros 5 metros 5 metros 

Tipoloxía AD/PA/EX AD/PA/EX AD/PA/EX 

Aliñacións As existentes/trazadas nos planos/4 m do eixo do vial.  

Fondo edificable 12 metros Non se marca Non se marca 

Recuamento vial 0 metros  0/libre 0/2 metros 

 Ret. laterais 
0/2 metros (B+I) 
0/3 metros (B+II) 

0/2 metros 0/2 metros 

Ret. fondo 
0 metros. Se o admite 
o fondo. 

0/2 metros 0/2 metros 

*A efectos de parcelación. 
5  

A
pr

ov
ei

ta
m

en
to

 

Ocupación 
A derivada do fondo 
edificable 

70% 50% 

Edificabilidade 
fondo edificable+ 
altura permitida 

0,70 m²/m² 0,45  m²/m² 

Altura 10,20 metros 7,00 metros 7,00 metros 

Plantas B+2 B+1 B+1 

Baixo cuberta Permitida vinculada a planta inferior. Computa edificabilidade 

Soto Permitidos 

Prazas de garaxe En novas construcións un mínimo de 1 praza por vivenda 

Núm. vivendas Non se establecen 

6 Usos 

U
so

s 

Principal Residencial multifamiliar e unifamiliar 

Compatibles 
Industrial, terciario, equipamento dotacional, transporte, infraestruturas e zonas 
verdes. 

Prohibidos Agropecuarios e extractivos minaría 

Edificacións 
auxiliares 

Permitidas nas condicións recollidas nas presentes NN 
 

7 Condicións  Estéticas 

C
on

di
ci

ón
s 

es
té

ti
ca

s 

Materiais cuberta 
Prohíbense expresamente os seguintes materiais:  
- Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos.  
- Recubrimentos metálicos brillantes.  

Cerramentos O cerramento axustarase ao establecido nas presentes Normas. 
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Art. 271. Ordenanza 1. Asentamentos Orixinais. Condicións particulares 

a) Tipoloxía de edificación 

1. En todos os graos se fomentará o mantemento da edificación actual. Permitirase igualmente obra de 
nova planta en parcelas vacantes ou provenientes de derribo. 

2. Obras preferentes: conservación, rehabilitación, consolidación, restauración, e reestruturación con 
mantemento do volume edificado e da estrutura básica de planta e fachada. A estes efectos, as 
edificacións existentes non se considerarán en ningún caso fóra de ordenación total, aínda cando 
estean atravesadas pola aliñación trazada nos planos, que se entenderá a efectos de nova construción 
ou ampliación de volume.  

b) Parcelación 

1. Manterase a parcela existente e enténdese como tal a que se encontre debidamente acreditada, ou 
ben proveña dun expediente municipal de parcelación ou reparcelación que adquirise firmeza en vía 
administrativa.  

2. Nos graos 1 e 2, para novas parcelacións esixirase unha superficie mínima de 200 m² e deberá poder 
inscribirse no interior da parcela un círculo de 6,00 metros de diámetro. En grao 3, para novas 
parcelacións esixirase unha superficie mínima de 500 m². Nos tres graos, a efectos de parcelación, 
esixirase unha fronte mínima de 5m. 

3. Será edificable calquera parcela existente na que poida desenvolverse o programa formulado 
cumprindo o resto das condicións da ordenanza de aplicación, a normativa supramunicipal, e conte 
ou poida adquirir a condición de solar. 

4. En todos os graos, se admite a agrupación de parcelas. 

c) Aliñacións 

1. En calquera grao, previa á realización de calquera obra de edificación de nova planta ou ampliación 
da existente,  solicitarase aliñación oficial. 

2. Para as obras preferentes, en tódolos graos, salvo as que non permitan a circulación de vehículos e 
peóns, polo que non se daría cumprimento á condición de solar, manteranse as existentes con 
carácter xeral. 

3. Para as obras de nova planta, ou ampliación das existentes, respectarase a aliñación trazada nos 
planos de Ordenación. 

4. Poderase realizar un PE no caso que non sexa conveniente manter as establecidas pola súa 
complexidade. 

5. Grao 1: As edificacións novas situaranse en aliñación. Con independencia da aliñación trazada nos 
planos, se pretende edificar unha construción de máis de B+I, en parcela vacante ou procedente de 
derribo, a aliñación da parcela non será inferior a 4 m do eixo da vía, e o espazo entre aliñación 
trazada e liña de edificación incorporarase ao dominio público, e será urbanizado conforme ás regras 
de urbanización desta Normativa. 

6. Grao 2: As edificacións novas poderán situarse en aliñación, ou retranquearse dela e sempre a unha 
distancia mínima de 4 m ao eixo da vía. 

7. Grao 3: As edificacións novas poderán situarse en aliñación, ou retranquearse dela un mínimo de 2 
m e sempre a unha distancia mínima de 4 m ao eixo da vía. 
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d) Recuamento a lindeiros laterais e fondo 

1. Grao 1: Ata B+l: Laterais e fondo, encostado ou 2 metros. B+2: Laterais e fondo, encostado ou 3 
metros. 

2. Grao 2 e Grao 3: Laterais e fondo, encostado ou 2 metros. 

3. Nos graos 1 e 2, como regra xeral, encostaranse as novas edificacións ás xa existentes á 
aprobación deste PXOM. En Grao 1 (B+I) e Grao 2, permítese o encostamento a lindeiros baleiros 
sen apertura de ocos sobre medianeiras ou se permite un recuamento mínimo de 2 metros sempre 
que non se abran ocos que incumpran o estipulado no CTE, ou normativa que lle substitúa, para 
as dimensións mínimas de patios interiores. 

En Grao 3, só no caso de parcelas que, sen proceder de parcelación posterior a este PXOM, entre 
lindante/s edificadas, sen posibilidade de crecer, non poidan desenvolver o programa mínimo de 
habitabilidade, permitirase a creación dun novo encoste, con tratamento de medianeira similar ás 
fachadas, cumprindo o resto dos parámetros da Ordenanza. 

4. No resto dos casos, para crear novos encostes, será necesaria a presentación de proxecto 
conxunto, e en todos os casos, deberá terse en conta o cumprimento da condición de vivenda 
exterior. 

e) Ocupación máxima 

1. Grao 1: Fondo e recuamentos. 

2. Grao 2: 70% 

3. Grao 3: 50%. 

Art. 272. Condicións de aproveitamento 

a) Alturas máximas permitidas  

1. Grao 1: Baixa+n (10,20 m), medidos dende a cota de referencia ata a altura de cornixa. A altura 
máxima permitida poderase alcanzar polas novas edificacións sempre que entre o fondo edificable, 
que en ningún caso superará os 12 m, e a linde posterior da parcela deixe unha distancia libre igual a 
l/4 da devandita altura e nunca inferior a 3,00m., ou a dimensión esixible para o cumprimento de 
vivenda exterior se fose necesario. En edificacións existentes entre medianeira/s, onde a altura das 
lindante/s existente/s supere a autorizable por estas NN, poderase acadar a devandita altura (de 
cornixa), ata o número máximo de plantas. 

2. Grao 2 e Grao 3: Baixa+I (7,00 m), medidos dende a cota de referencia ata a altura de cornixa. 

b) Edificabilidade: 

1. Grao 1: Fondo, retranqueos e altura, ademais de BC. 

2. Grao 2: 0,70 m²/m². 

3. Grao3: 0,45m²/m². 

c) Aproveitamento baixo cuberta 

A definición da planta baixo cuberta axustarase ás condicións xerais das plantas baixo cuberta establecidas 
nas presentes NN. 

A superficie baixo cuberta, que supere a altura libre mínima esixida de 1,50 metros, computará 
edificabilidade a todos os efectos de forma independente á solución construtiva empregada para os panos 
inclinados. Neste caso inclúense solucións con tabiques pombeiros ou similar. 
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d) Corpos saíntes e voados en edificación aliñada  

En caso de reforma ou rehabilitación, manteranse os voos de galerías, balcóns e miradoiros nas súas 
dimensións actuais.  

Para novas edificacións utilizaranse como referencia as seguintes limitacións: 

 Rúas con ancho inferior a 8 (oito) metros entre aliñacións: as galerías ou balcóns  das novas plantas 
ou edificios terán un voo máximo de 0,40 metros. 

 Rúas de ancho superior a 8 (oito) metros: os voos poderán acadar 1/12 do ancho da rúa ata un 
máximo de 1 (un) metro 

e) Dotación de prazas de  aparcadoiro 

Poderase eximir da esixencia de aparcadoiro en casos de rehabilitación de edificios existentes sempre que se 
demostre a imposibilidade de acadar a dotación mínima.  

A dotación de prazas dos usos non residenciais rexerase polo regulado no presente PXOM. 

En novas edificacións ou ampliacións das existentes: 1 por vivenda. 

Para a xustificación da dotación de aparcadoiros, dada a complexidade das tramas urbanas desta Ordenanza, 
admitirase a vinculación, debidamente acreditada, de prazas en edificacións do entorno inmediato (máximo 
radio de 150 m). 

Art. 273. Condicións estéticas 

a) Composición de fachadas 

As solucións de ritmos e proporción entre ocos e macizos na composición de fachadas, axustaranse ás 
características tipolóxicas do ámbito, sen desprezar solucións arquitectónicas actuais.   

As plantas baixas deben harmonizar co resto da fachada, mesmo se destinan a locais comerciais, unificando 
no posible os materiais de rematado, con composición de ocos acordes coas plantas superiores.  

Os rótulos dos comercios situaranse preferiblemente no interior dos ocos de planta baixa. De situarse sobre 
fachada non poderán sobresaír do plano desta máis de 15 centímetros. 

As pluviais recolleranse con caneiro e baixantes. As baixantes de evacuación de pluviais serán encaixadas no 
muro ou vistas se ben neste caso deberán protexerse con carcasas de ferro ou fundición nunha altura non 
inferior a 2 metros dende a rasante da rúa. Conectarán coa rede de evacuación non podendo evacuar 
directamente á rúa. 

b) Materiais 

A elección dos materiais de fachada realizarase cun tipo de fábricas e calidades de revestimentos (despece, 
texturas, color) similares aos edificios da área concreta en que se sitúe. 

En ningún caso se permitirán revocaduras á tirolesa nin os acabados pulidos de pedra, os recebos de cemento 
gris sen pintar, os muros de ladrillo rudo e en xeral todos os acabados de materiais brillantes ou reflectantes. 

Os panos medianeiros ao descuberto deberán tratarse como fachadas. 

Prohíbese a utilización de caneiros e baixantes de PVC, fibrocemento ou aluminio na súa cor. 

c) Tendidos de redes 

Con carácter xeral non están permitidos os tendidos aéreos recibidos en fachada de electricidade, telefonía, 
megafonía e similares. Os tendidos existentes deberán soterrarse ao realizarse obras de nova planta ou de 
rehabilitación. 
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d) Carpintarías 

As carpintarías exteriores das edificacións realizaranse en madeira, metálicas pintadas, aluminio lacado ou 
anodizado, ou aceiro inoxidable. 

Prohíbese a utilización de chapa pregada tipo Pegaso nos portóns de garaxes. 

Art. 274. Condicións singulares 

a) Cerramento de parcela 

O cerramento realizarase tras a obtención da aliñación oficial á que se axustará e cumprirá o disposto nas 
normas xerais de edificación cunha altura máxima de 2 metros. 

O valado das parcelas realizarase nun prazo máximo de 1 ano. En caso de incumprimento, o Concello 
realizará as obras co procedemento de execución subsidiaria a cargo do titular responsable. 

b) Edificacións auxiliares. 

Admítense, en Grao 2 e Grao 3, en calquera posición dentro da parcela, sempre que non menoscaben as 
condicións de patio exterior, en planta baixa, cunha altura máxima de cornixa de 2,70 m, altura de cumieira 
de 2 m, computando edificabilidade e ocupación, e cun máximo de 30 m², con usos auxiliares á vivenda, e 
sen que poida ter carácter de vivenda secundaria. 

c) Piscinas e pistas deportivas. 

Admítense, descubertas, cun recuamento mínimo de 2 metros a lindeiros laterais e fondo, medidos dende o 
exterior da lámina de auga, ou o perímetro ou peche da pista. 

Art. 275. Edificacións e elementos con valor a conservar 

É obrigatoria a conservación en bo estado de todos aqueles elementos ou edificacións que pertenzan ao 
Catálogo de Bens Protexidos.  

O Concello, cos instrumentos de inspección que lle son propios, vixiará o cumprimento do punto anterior, 
notificando se procede á propiedade a necesidade de realizar traballos de limpeza e/ou conservación destes, 
debendo realizarse no prazo estipulado. Cumprido este, o Concello efectuará estas obras co procedemento de 
execución subsidiaria a cargo do titular responsable. 

De cara ao mantemento do ámbito, dos edificios catalogados, os servizos técnicos municipais poderán 
reclamar aos solicitantes de licenzas toda a documentación gráfica que estimen necesaria para poder informar 
sobre a adecuación e integración da proposta no ámbito existente. O informe técnico emitido trasladarase ao 
organismo municipal competente para o seu estudo e aprobación.  
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Art. 276. Cadro de usos da Ordenanza AO 

 
 

*Ver o previsto no artigo das situacións dos usos respecto á situación “c” 

O desenvolvemento do uso residencial está condicionado a que poida desenvolverse na parcela o programa 
mínimo de vivenda establecido.  

Usos compatibles 

Os usos compatibles permitidos non resultarán molestos para as vivendas.  
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Capítulo 3. Ordenanza 2. Residencial Mixto (RM) 

Art. 277. Ficha resumo 

ORDENANZA 2 RESIDENCIAL MIXTO RM 

1 Ámbito Aplicarase, naquelas superficies grafadas nos planos de zonificación como RM 

2 Características 
Áreas de solo urbano de edificacións apoiadas sobre viario principal en contacto 
con zonas de desenvolvemento heteroxéneo. 

3 Graos Grao  1 Grao 2 

4 Parcela mínima Non se fixa 
Non se fixa 
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Fronte mínima Non se fixa Non se fixa 

Tipoloxía EX/PA/AD AD 

Aliñacións Establecidas nos planos de ordenación 

Retranqueo 
aliñación 

0 
0 
 

Retranqueo lateral AD-2/5H-min 4m. 
AD 
 

Retranqueo fondo 2/5H-min 4m. 
2/5H-min 4m. 
 

5   
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Ocupación Non se fixa Non se fixa 

Edificabilidade 1,20 m²/m² 
Planos 
 

Altura 10,20 metros 10,20 / 13,45  m 

Plantas B + II  B + II /B+III 

Baixo cuberta Permitido Permitido 

Soto Permitido Permitido 

Prazas de garaxe 1/100 m²c, mínimo 1 por vivenda. 

6 Usos 

   
  U

so
s 

Principal Residencial multifamiliar 

Compatibles 
Ver cadros dos usos da zona residencial mixto. 

Prohibidos 

Edificacións 
auxiliares 

Non permitidas Non permitidas 

Piscinas Permitidas Permitidas 

7 Condicións  Estéticas 
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Cubertas 
Pendente máxima 70% 
Pendente mínima: CTE 
Admítense cubertas planas. 

Materiais cuberta 
Prohíbense expresamente os seguintes materiais:  
- Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos.  
- Recubrimentos metálicos brillantes. 

Cerramentos Segundo Normas Xerais. 
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Art. 278. Ordenanza 2. Residencial Mixto. Condicións particulares 

a) Tipoloxía de edificación 

1. Grao 1: establécese unha tipoloxía mixta: aliñada (exenta, pareada e encostada ou entre 
medianeiras) ou illada. 

2. Grao 2: establécese unha tipoloxía aliñada encostada formando mazás, abertas ou pechadas. 

 Mazá aberta, conxunto de edificacións aliñadas e encostadas que non chegan a conformar 
patio pechado. 

 Mazá pechada, conxunto de edificacións aliñadas e encostadas, que se pechan conformando 
un patio pechado. 

b) Parcela mínima. 

1. Será edificable calquera parcela que teña ou poida adquirir a condición de solar, na que poida 
desenvolverse o programa formulado cumprindo o resto das condicións da ordenanza de aplicación 
e a normativa supramunicipal.  

2. En caso de que unha parcela vacante existente, non poida desenvolver o programa mínimo segundo 
as posibilidades da ordenanza, será necesaria a agrupación con parcela lindante, que poderá ser 
delimitado de oficio polo Concello. 

c) Aliñacións 

1. En calquera grao, previa á realización de calquera obra de edificación de nova planta solicitarase 
aliñación oficial. 

2. As edificacións situaranse:  

Grao 1: Aliñadas ou illadas, e sempre como mínimo a 6 m do eixo da vía con independencia da 
aliñación trazada. De conformarse un espazo entre a aliñación trazada nos planos e a liña de 
edificación mínima a 6 metros do eixo, este espazo incorporarase ao dominio público, e será 
urbanizado conforme ás regras de urbanización desta Normativa.   

Grao 2: Aliñadas. 

3. En todos os casos, deberán cumprirse as condicións de aproximación aos edificios do CTE-DB-SI. 

d) Recuamento a lindeiros laterais e fondo 

1. Para o grao 1: 

 O fondo xenérico será de 20 m. dende a aliñación. Este fondo poderá ser superado, en 
planta baixa e soto/s, ata un máximo de 25 metros ou limitación de dominio público ou 
zona verde, sempre e cando a edificación non se encoste a ningún dos dous lindeiros 
laterais. 

 Tanto o fondo xenérico de 20 m. das plantas piso, como a posibilidade de 25 m en planta 
baixa, respectarán, en todo caso, unha distancia mínima ao fondo de parcela de 2/5 da 
altura de cornixa no punto medio da fachada en contacto coa aliñación, e nunca menor de 
4,00 m. No caso das plantas piso, ademais, deberá terse en conta as dimensións mínimas 
para vivenda exterior. 

 A edificación encostarase a medianeiras preexistentes de edificacións non auxiliares, ata un 
máximo de 20 m., coas limitacións do apartado anterior. 

 Para crear novos encostes, será necesaria a autorización do lindante, que quedará vinculado 
ao devandito encoste, en documento público, sempre que a parcela lindante pertenza á 
mesma Ordenanza. 
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 En caso de non encostarse, a edificación gardará un recuamento mínimo de 2/5 da altura de 
cornixa no punto medio da fachada en contacto coa aliñación, e nunca menor de 4,00 m. 

2. Para o grao 2: 

 O fondo xenérico será de 14 m. dende a aliñación. Este fondo poderá ser superado, en 
planta baixa e soto, cara o interior da parcela que acolle a edificación principal, en caso de 
mazá pechada. En mazá aberta, poderá prolongarse a planta soto cara o interior da parcela, 
respectando, en todo caso, unha distancia mínima ao fondo de parcela de 2/5 da altura de 
cornixa no punto medio da fachada en contacto coa aliñación, e nunca menor de 4,00 m. 

 Este fondo xenérico de 14 m. aplicarase ás plantas piso, baixa e sotos, respectando, en todo 
caso, unha distancia mínima ao fondo de parcela de 2/5 da altura de cornixa no punto 
medio da fachada en contacto coa aliñación, e nunca menor de 4,00 m. No caso das plantas 
piso, ademais, deberán terse en conta as dimensións mínimas para vivenda exterior. En 
caso de que o sólido figure trazado nos planos de ordenación, este prevalecerá sobre as 
condicións anteriores. Só se permitirán voos, en caso de aliñacións sobre viario ou espazo 
público, entre os que non se incluirán as zonas verdes. 

 Só será posible o recuamento a lindeiros laterais, en caso de parcela que limite con 
diferente Ordenanza, en cuxo caso a edificación gardará un recuamento mínimo de 2/5 da 
altura de cornixa no punto medio da fachada en contacto coa aliñación, e nunca menor de 
4,00 m., salvo que o sólido figure trazado nos planos de Ordenación, en cuxo caso, 
prevalecerá sobre o anterior. 

Art. 279. Condicións de aproveitamento 

a) Alturas máximas permitidas  

1.   Grao 1: establécese unha altura de B + II (equivalente a 10,20 metros). 

 A altura medirase dende a cota de referencia ata a altura de cornixa segundo o previsto nas 
condicións particulares de volume e forma das edificacións contidas nestas normas. 

 En parcelas con fronte na súa parte posterior a un camiño ou vía na que se estableza unha altura 
distinta ou posúa unha diferenza de rasante respecto da principal, deberán resolverse os posibles 
desniveis ao interior da parcela, sendo a liña equidistante entre as dúas aliñacións o límite 
máximo acadado coa altura maior ou máis favorable. 

 Nas parcelas en esquina, poderase manter a nun fondo de 15 m. sobre a rúa secundaria, a partir 
dos cales deberá escalonarse. 

2.   Grao 2: Son as establecidas nos planos de ordenación non podendo superar a altura máxima. 
Establécense dúas alturas, B + II (equivalente a 10,20 metros) e B + III (equivalente a 13,45 
metros). 

 A altura medirase dende a cota de referencia ata a altura de cornixa segundo o previsto nas 
condicións particulares de volume e forma das edificacións contidas nestas normas. 

b) Cubertas e aproveitamento baixo cuberta 

Axustarase ao establecido nas condicións particulares estéticas contidas nestas normas. 

c) Edificabilidade 

1. Grao 1: Fíxase unha edificabilidade máxima de 1,2 m²/m² sobre parcela neta. En caso de estar 
trazado o sólido en cartografía, entenderase este como volume máximo por planta. 

2. Grao 2: A edificabilidade será a resultante de aplicar os parámetros de fondo e altura, coas súas 
limitacións. En caso de estar trazado o sólido na cartografía, entenderase este como volume 
máximo por planta. 
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3. Nos dous graos, permítese o aproveitamento baixo cuberta, computando edificabilidade nos 
termos recollidos nestas NN en caso de que esta se fixe mediante coeficiente, e formando parte 
do volume máximo autorizable, nos outros supostos. 

4. Respectanse as edificabilidades contempladas nos instrumentos de equidistribución aprobados 
definitivamente antes do transcurso de tres anos contados dende a entrada en vigor da lei 9/2002, do 
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, de conformidade 
co sinalado na letra “d” da Disposición Transitoria Primeira desta norma.  

d) Sotos e semisotos 

1. Graos 1 e 2:  

 Sotos: autorizado para instalacións, trasteiros de vivendas e garaxe. Igualmente, autorizaranse 
usos terciarios vinculados á planta baixa, nas condicións doterciario comercial reguladas nestas 
normas. Non se establece limitación ao número de sotos. 

 Semisotos: sempre que queden incluídos na altura máxima. Computa como planta 

2. As PB, sotos e semisotos terán a consideración de tales segundo a súa condición na cota de 
referencia, na totalidade do fondo máximo autorizable, e ata a lonxitude de fachada en que esta 
deba escalonarse. 

e) Entreplantas 

Non se autorizan. 

f) Corpos saíntes e voados en edificación aliñada 

Autorízanse, conforme ao establecido nas condicións de volume e forma dos edificios. 

g) Dotación de prazas de  aparcadoiro 

1. Poderase eximir da esixencia de aparcadoiro en casos de rehabilitación de edificios  existentes 
catalogados.  

2. A dotación de prazas dos usos non residenciais rexerase polo regulado no presente PXOM.  

3. Para o uso residencial esixirase 1 praza por cada 100 m² de superficie construída sobre rasante, cun 
mínimo de 1 por cada vivenda construída. 

Art. 280. Condicións estéticas 

a) Composición de fachadas 

As plantas baixas deben harmonizar co resto da fachada, incluso se destinan a locais comerciais, unificando 
no posible os materiais de acabado, con composición de ocos acordes coas plantas superiores.  

Os rótulos dos comercios situaranse preferiblemente no interior dos ocos de planta baixa. De situarse sobre 
fachada non poderán sobresaír do plano desta máis de 15 centímetros. 

As pluviais recolleranse con canlón e baixantes. As baixantes de evacuación de pluviais serán encaixadas no 
muro ou vistas se ben neste caso deberán protexerse con carcasas de ferro ou fundición nunha altura non 
inferior a 2 metros dende a rasante da rúa. Conectarán coa rede de evacuación non podendo evacuar 
directamente á rúa. 

b) Materiais 

A elección dos materiais de fachada realizarase cun tipo de fábricas e calidades de revestimentos 
(despezamento, texturas, cor) similares aos edificios do entorno, sen descartar ningún material, salvo os do 
parágrafo seguinte. 

En ningún caso se permitirán revocaduras á tirolesa nin os acabados pulidos de pedra, os recebos de cemento 
gris sen pintar, os muros de ladrillo rudo e en xeral todos os acabados de materiais brillantes ou reflectantes. 
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Os panos medianeiros ao descuberto deberán tratarse como fachadas. 

Prohíbese a utilización de canlóns e baixantes de PVC ou fibrocemento. 

En cubertas, prohíbese a utilización de materiais reflectores, exceptuando as instalacións de captación solar. 

c) Tendidos de redes 

Con carácter xeral non están permitidos os tendidos aéreos recibidos en fachada de electricidade, telefonía, 
megafonía e similares. Os tendidos existentes deberán soterrarse ao realizarse obras de nova planta ou de 
rehabilitación. 

d) Carpintarías 

As carpinterías exteriores das edificacións realizaranse en madeira, PVC, metálicas pintadas, aluminio lacado 
ou anodizado, ou acabado aceiro inoxidable. 

Prohíbese a utilización de chapa pregada tipo Pegaso nos portóns de garaxes. 

Art. 281. Condicións singulares 

a) Cerramento de parcela 

O cerramento realizarase tras a obtención da aliñación oficial á que se axustará e axustarase ao disposto nas 
normas xerais de edificación cunha altura máxima de 2 metros. 

O valado das parcelas realizarase nun prazo máximo de 1 ano. En caso de incumprimento, o Concello 
realizará as obras co procedemento de execución subsidiaria a cargo do titular responsable. 

b) Edificacións auxiliares 

Non se permiten. 

c) Piscinas e pistas deportivas 

Permítense, descubertas, gardando un recuamento mínimo de 2 metros a lindeiros laterais e fondo, medidos 
dende o exterior da lámina de auga ou do perímetro ou delimitación da pista. 
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Art. 282. Cadro de usos da Ordenanza RM  

 
 

* Ver o contido no artigo referente ás situacións dos usos respecto á situación “c” 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 135 

Capítulo 4. Ordenanza 3. Residencial Unifamiliar (RU) 
 

Art. 283. Ficha resumo Ordenanza RU 

ORDENANZA 3 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR RU 

1 Ámbito 
Esta ordenanza será de aplicación en superficies grafadas nos planos de 
Cualificación como Residencial Unifamiliar (RU). 

2 Características 
Vivendas unifamiliares en distintas tipoloxías, nunha ou dúas plantas, en diferentes 
tamaños de parcelas.  

3 Graos 
Grao 1  
Actuacións integrais 

Grao 2 
Unif. intensiva 

Grao 3 
Unif. extensiva 

Grao 4 
P.América  
Monte 
Lourido 

4 Parcela mínima* 200  m² 400 m² 800 m² 1.000 m² 
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Fronte mínima*  Non se fixa 6 m 10 m 10 m 

Tipoloxía (0.2.b) EX/PA/AD EX/PA/AD EX EX 

Tipoloxía (0.2.d) EI/CI EI/CI EI/CI EI/CI 

Aliñacións Planos de ordenación, ou mínimo 4 m a eixo de vial. 

Recuamento 
aliñación 

AD/2,50 m AD/2,50 m AD/3,00 m AD/3,00 m 

 Ret. laterais AD/2,50 m AD/2,50 m 3,00 m 3,00 m 

Ret. fondo 2,50 m 2,50 m 3,00 m 3,00 m 

*A efectos de parcelación. 
5      

A
pr

ov
ei

ta
m

en
to

 

Ocupación Non se fixa Non se fixa 25 % 25 % 

Edificabilidade 0,40 m²/m² 0,50 m²/m² (*) 0,30 m²/m² 0,30 m²/m² 

Altura 7,00 7,00 7,00 7,00 

Plantas B+I B + I B + I B + I 

Baixo cuberta Permitido Permitido Permitido Permitido 

Soto Permitido Permitido Permitido Permitido 

Prazas de garaxe 1 praza por cada 150m²c. Mínimo 1 por vivenda. 

6 Usos 

U
so

s 

Principal Residencial unifamiliar ou  bifamiliar 

Compatibles 
Segundo o cadro dos usos da zona residencial multifamiliar 

Prohibidos 

Edificacións 
auxiliares 

Permitidas Permitidas Permitidas Permitidas 

Piscinas Permitidas Permitidas Permitidas Permitidas 

7 Condicións  Estéticas 

C
on

di
ci

ón
s 

es
té

ti
ca

s 

Cubertas 
Pendente máxima 70% 
Pendente mínima: CTE. 
Admítense cubertas planas.  

Materiais de 
cuberta 

Prohíbense expresamente os seguintes materiais:  
- Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos.  
- Recubrimentos metálicos brillantes.   

Cerramentos Segundo Normas Xerais 
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Art. 284. Ordenanza Residencial Unifamiliar. Condicións particulares 

a) Tipoloxía de edificación 

1. Grao 1 e Grao 2. Exenta, pareada ou encostada.  

- Edificación encostada, ou medianeira nun ou nos dous lindeiros laterais autorizarase 
sempre que exista na parcela lindante unha edificación principal medianeira ou encostada 
ao devandito ou devanditos lindes. 

- Para permitir a creación de novos encostes ou paredes medianeiras deberá presentarse 
proxecto conxunto. 

- Só no caso de que unha parcela, que non proceda de parcelación posterior a este PXOM, 
entre lindantes edificadas, sen posibilidade de crecer, non poida albergar unha vivenda de 
programa mínimo de habitabilidade, poderase crear un encoste novo á marxe do punto 
anterior, que recibirá o tratamento de fachada similar ao resto da edificación, 
preferentemente en planta baixa, e cumprindo o resto de parámetros da ordenanza. 

 Autorizaranse edificacións agrupadas horizontalmente en promoción conxunta, podendo 
escalonarse as mesmas coa condición de dar tratamento de fachada ás paredes medianeiras que 
queden vistas. 

2. Grao 3. Exenta. 

3. Grao 4. Exenta. 

4. En calquera dos graos, permitiranse os Conxuntos Inmobiliarios, de conformidade 
coa regulación das condicións de volume e formas da edificación contidas nas presentes NN. 

b) Parcela mínima 

1. Calquera parcela catastral existente á aprobación deste PXOM será edificable, cumprindo as 
condicións desta Ordenanza, as condicións esixibles de habitabilidade, xustificando a condición de 
solar e demais normativa de obrigado cumprimento. O parámetro de parcela mínima e fronte 
mínima, só se aplicará á creación de novas parcelas, mediante expediente de parcelación. 

2. Grao 1. Parcela mínima de 200 m² sen fronte mínima. 

3. Grao 2. Parcela mínima 400 m² e fronte mínima de 6 m. 

4. Grao 3. Parcela mínima 800 m² e fronte mínima de 10 m. 

5. Grao 4. Parcela mínima 1.000 m² e fronte mínima de 10 m. 

c) Aliñacións e liña de edificación 

1. A aliñación será a fixada nos planos de Ordenación, e no seu defecto, con carácter xeral a 4 metros 
do eixo da vía. A liña de peche será coincidente coa aliñación. 

2. Grao 1 e Grao 2. Permítese a edificación encostada a aliñación, ou retranqueda un mínimo de 2,5 m. 

3. Grao 3. Permítese a edificación encostada a aliñación, ou retranqueda un mínimo de 3,0 m. 

4. Grao 4. Non se permite s edificación en aliñación, debendo retranquearse un mínimo de 3,00 m. 

d) Recuamentos. 

1. Grao 1 e Grao 2. Lateral: 2,5 m ou encostado. Fondo: 2,5 metros. 

2. Grao 3 e Grao 4. Lateral e fondo: 3,0 m. 
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Art. 285. Condicións de aproveitamento 

a) Alturas máximas permitidas  

En todos os graos, a altura será de B + I planta, equivalente a 7,00 metros, medidos: 

- En edificación aliñada ou encostada a aliñación, desde calquera punto da fachada en contacto coa 
vía, ata a altura de cornixa segundo o previsto nas condicións particulares de volume e formas das 
edificacións. 

- En edificación illada ou exenta, dende calquera punto da rasante do terreo inicial ou legalmente 
alterado, ata a altura de cornixa segundo o previsto nas condicións particulares de volume e formas 
das edificacións. 

b) Aproveitamento baixo cuberta 

1. A planta baixo cuberta axustarase ás condicións xerais das plantas baixo cuberta establecidas nas 
presentes NN. 

2. A superficie desenvolvida baixo cuberta, supere a altura de 1,50 metros, computará edificabilidade a 
todos os efectos. 

c) Edificabilidade 

1. A edificabilidade aplicarase sobre parcela neta e será a recollida no cadro resumo. 

2. (*)Nas parcelas incluídas no antigo PP Dunas de Gaifar a edificabilidade será de 0,40 m²/m². 

3. Respectanse as edificabilidades contempladas nos instrumentos de equidistribución aprobados 
definitivamente antes do transcurso de tres anos contados dende a entrada en vigor da lei 9/2002, do 
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, de conformidade 
co sinalado na letra “d” da Disposición Transitoria Primeira desta norma.  

d) Sotos e semisotos 

Están permitidos para todos os graos, sempre que cumpran a ocupación e os recuamentos da 
edificación. Computarán edificabilidade os semisotos. En edificacións encostadas a aliñación, terase 
en conta o previsto nas condicións particulares de volume e formas das edificacións. 

e) Edificacións auxiliares 

1. Admítense edificacións auxiliares dunha única planta cunha altura máxima de cornixa de 2,70 
metros, unha altura de cumieira de 3,00 metros, computando ocupación e edificabilidade, cun 
máximo de 30m².  

2. As edificacións auxiliares poderán situarse exentas ou encostadas á edificación principal, e exentas 
ou encostadas a lindeiros ou aliñación. En caso de separarse dos lindeiros ou aliñación, gardarán os 
mesmos recuamentos que a edificación principal. 

3. Os usos permitidos para as edificacións auxiliares serán garaxes, almacéns, dependencias de servizo 
e adegas, e en ningún caso poderán ter carácter de vivenda secundaria. 

f) Dotación de prazas de aparcadoiro 

1. Establécese para todos os graos un mínimo de 1 praza por cada 150 m² de edificación sobre rasante 
ou fracción,cun mínimo dunha praza por vivenda. 

Art. 286. Condicións estéticas 

a) Composición de fachadas 

As solucións de ritmos e proporción entre ocos e macizos na composición de fachadas, axustaranse ás 
características tipolóxicas do entorno.   
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As pluviais recolleranse con canlón e baixantes. As baixantes de evacuación de pluviais serán encaixadas no 
muro ou vistas se ben neste caso deberán protexerse con carcasas de ferro ou fundición nunha altura non 
inferior a 2 metros dende a rasante da rúa. Conectarán coa rede de evacuación non podendo evacuar 
directamente á rúa. 

b) Materiais 

A elección dos materiais de fachada realizarase cun tipo de fábricas e calidades de revestimentos 
(despezamento, texturas, cor) que non desfiguren o entorno. 

En ningún caso se permitirán revocaduras á tirolesa nin os acabados pulidos de pedra, os recebos de cemento 
gris sen pintar, e en xeral tódolos acabados de materiais brillantes ou reflectores. 

Os panos medianeiros ao descuberto deberán tratarse con acabados de fachadas, quedando prohibida a 
fábrica sen revestir, e os recebos de cemento gris sen pintar. 

Prohíbese a utilización de canlóns e baixantes de PVC ou fibrocemento. 

c) Tendidos de redes 

Con carácter xeral non están permitidos os tendidos aéreos recibidos en fachada de electricidade, telefonía, 
megafonía e similares. Os tendidos existentes deberán soterrarse ao realizarse obras de nova planta ou de 
rehabilitación. 

d) Carpintarías 

As carpintarías exteriores das edificacións realizaranse en madeira, PVC, metálicas pintadas, aluminio lacado 
ou anodizado, ou aceiro inoxidable. 

Prohíbese a utilización de chapa pregada tipo Pegaso nos portóns de garaxes. 

Art. 287. Condicións singulares 

a) Cerramentos  

Regularase polo establecido nas condicións estéticas previstas nestas Normas. 

O acabado será acorde co entorno e respectando os materiais empregados nas fachadas. Non se admiten 
valados executados con fábricas en bruto sen acabado de superficie. 

As portas de garaxes, acceso de vehículos e peonís, abriranse cara o interior das parcelas sen invadir a vía 
pública. 

O acceso de vehículos, deberá resolverse ao interior da parcela, estando expresamente prohibido alterar a 
beirarrúa para facilitar a entrada. 

b) Piscinas 

Permítese a construción de piscinas, que gardarán un retranqueo a lindeiros laterais e fondo de 2,00 m. 
medidos dende o exterior da lámina de auga, sen computar ocupación. 

Art. 288. Edificacións e elementos con valor a conservar 

É obrigatoria a conservación en bo estado de todos aqueles elementos ou edificacións que pertenzan ao 
Catálogo de Bens Protexidos.  

O Concello, cos instrumentos de inspección que lle son propios, vixiará o cumprimento do punto anterior, 
notificando se procede á propiedade a necesidade de realizar traballos de limpeza e/ou conservación destes, 
debendo realizarse no prazo estipulado. Cumprido este, o Concello efectuará estas obras co procedemento de 
execución subsidiaria a cargo do titular responsable. 

De cara ao mantemento do ámbito, dos edificios catalogados, os servizos técnicos municipais poderán 
reclamar aos solicitantes de licenzas toda a documentación gráfica que estimen necesaria para poder informar 
sobre a adecuación e integración da proposta no ámbito existente. O informe técnico emitido trasladarase ao 
organismo municipal competente para o seu estudo e aprobación.  
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Art. 289. Condicións de usos de Ordenanza RU 
 
 
GLOBAL Sub-Tipo Categorías

Unifamiliar RU Illada

Bifamiliar RB Bifamiliar

Usos compatibles Categorías

INDUSTRIAL
Produción e 
transformación

IP-1

Oficinas TO-1 TO-2 TO-4
Comercial TC-1
Hostalaría THS-1 THS-2
Hoteleiro TH-1 TH-2 TH-3
Educativo EE-1 EE-4
Cultural EC-2
Sanitario ES-2 ES-3 ES-4
Administrativos EA-1 EA-3
Asistencial EAs-1 EAs-2

TRANSPORTE E 
INFRAESTRUTURA
S

Aparcadoiro VA-1 VA-2 VA-3

Nas parcelas sinaladas ao efecto 

EQUIPAMENTO  DOTACIONAL
Usos Prohibidos

Todos os non especificados expresamente como permitidos
ou compatiblesEXTRACTIVOS E MINARÍA 

Uso Principal

ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES
INFRAESTRUTURAS BÁSICAS Admitiranse outros usos de Equipamento e Infraestruturas e 

Transportes nas parcelas reservadas a tal fin pola ordenación 

Observacións

Situacións

I,E

I,E

TERCIARIO

I,E
I,E

AGROPECUARIOS

a, b d

RESIDENCIAL

Admítense usos auxiliares: 
piscinas, pistas deportivas e 
garaxes, sempre e cando 
cumpran condicións 

EQUIPAMENTO  
DOTACIONAL

I,E
I,E
*
I,E
*
*

 
 

Os usos compatibles permitidos nesta zona non resultarán molestos para as vivendas.  

A superficie de parcela non ocupada pola edificación, considérase afectada de xeito permanente ao uso libre 
de superficies verdes ou deportivas privadas sen que poida ser destinada a outros usos.  
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Capítulo 5. Ordenanza 4: Terciario Comercial (TC) 
 

Art. 290. Ficha resumo 

ORDENANZA 4 TERCIARIO COMERCIAL TC 

1 Ámbito 
Esta ordenanza será de aplicación en superficies grafadas en 
los planos de Cualificación como Terciario Comercial (TC). 

  

2 Características 
Superficies edificables que se desenvolven con edificacións 
illadas e maioritariamente exentas, destinadas a usos 
terciarios e comerciais. 

  

3 Graos Grao 1- Intensivo Grao 2 -Extensivo Grao 3- Cámping 

4 Parcela mínima 300 m² 1500 m²   

C
on

di
ci

ón
s 

de
 d

es
eñ

o 

Fronte mínima  5 metros 10 metros   

Tipoloxía Exenta, Pareada  e Encostada   

Aliñacións 

As aliñacións exteriores para o peche de parcela son as 
fixadas nos planos de ordenación, como separación entre as 
zonas de dominio público ou privado ou ben entre zonas de 
dominio privado.  

  

Recuamento 
aliñacións 

3,00 m 10,00 m   

 Recuamento laterais 3,00 m 5,00 m   

Recuamento fondo 3,00 m 5,00 m   

5     

A
pr

ov
ei

ta
m

en
to

 

Ocupación 90% 65% 7% 

Edificabilidade 0,90 m²/m² 0,60 m²/m² 0,1 m²/m² 

Altura 8,00 metros 8,00 metros   

Plantas B+1 B+1  B+2 (Ed. Existentes) 

Baixo cuberta     

Soto Permitido sen invadir recuamentos.    

Prazas de garaxe 1 por cada 200 m² construídos   

6 Terciario Comercial 

U
so

s 

Principal Terciario Comercial   

Compatibles Os recollidos no cadro de usos da presente ordenanza   

Prohibidos 
Os non recollidos no cadro de usos como principal ou 
compatible 

  

Edificacións auxiliares     

7 Condicións  Estéticas   

  

Cubertas 
Pendente mínima = a establecida polo CTE.  
Admítense cubertas planas.  

Cerramentos O cerramento axustarase  ao establecido nas Normas Xerais   
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Art. 291. Ordenanza de Terciario Comercial. Condicións particulares 

Sección 1ª. Condicións de deseño urbano. 

a) Parcela mínima 

En Grao 1 permitiranse parcelas menores cando se trate de parcelas preexistentes a aprobación do presente 
PXOM se demostre este extremo documentalmente. 

No resto dos casos, a parcela mínima será a establecida segundo os graos. Respectaranse  as parcelas 
resultado dos planeamentos de desenvolvemento aprobados con anterioridade a este PXOM. 

Respecto ao grao 3 de Cámping, rexerase polo previsto no Decreto 143/2006, de 27 de xullo, polo que se 
establece a ordenación dos campamentos de turismo en Galicia. 

b) Tipoloxía de edificación:  

Permitiranse tipoloxías de edificación  aliñada e illada (exentas, pareadas ou encostadas) segundo os graos.  

En todo caso, poderanse levar a cabo acoroamentos de edificios cando exista conformidade entre os distintos 
propietarios e a edificación se efectúe como un proxecto único de execución simultánea. Cando se conte co 
acordo dos lindantes, este reflectirase en documento público. 

Será obrigatorio o acoroamento cando exista na parcela lindante edificación construída sobre o linde que 
constitúa medianeira. 

Respecto ao grao 3 de Cámping, rexerase polo previsto no Decreto 143/2006, de 27 de xullo, polo que se 
establece a ordenación dos campamentos de turismo en Galicia. 

c) Área de movemento da edificación 

Os grupos de edificacións encostadas non poderán ter unha lonxitude maior de 50 metros lineais, calquera 
que fose a súa composición, e considerarase suficiente separación 3 m. entre testeiros laterais sen ocos para 
cumprir esta descontinuidade. 

Para os efectos de recuamentos laterais entre grupos de edificación, permitirase a supresión de recuamento 
cando os edificios linden con camiños peonís con anchura mínima de 3 metros.     

O grao TC-1 (Terciario comercial intensivo), que se realice no ámbito do solo urbano consolidado poderá 
suprimir o recuamento á rúa e lindeiro lateral, adaptándose á tipoloxía do ámbito en que se sitúa. 

No grao TC-2 a aliñación de fachada poderá interromperse con entrantes, sempre que a contía da proporción 
sexa inferior ao 50% e o plano desta manteña o carácter de continuidade na aliñación referida. 

No espazo libre de recuamento destas zonas, permitirase a instalación de pérgolas diáfanas con soportes e 
elementos horizontais lixeiros (madeira, metálicos, etc..), non admitíndose formigón nin ladrillo, con ritmo 
de módulos de estrutura, facéndose coincidir os elementos horizontais (vigas) cos piares estruturais, isto é, 
sen vigas transversais. 

Así mesmo, evitaranse aqueles obstáculos que dificulten a libre circulación das persoas ou cousas (valos de 
cerramento, sebes ou xardineiras de obra de fábrica continua), admitíndose xardineiras modulares ou outros 
elementos decorativos afíns que delimiten recintos, procurando manter sempre que sexa posible o pavimento 
coa mesma rasante que a beirarrúa. 

Para os efectos de cumprir as esixencias de saída de fumes e ventilación dos locais, admítense patios 
interiores a nivel de planta baixa ou soto para poder situar as instalacións de ventilación. 

Respecto ao grao 3 de Cámping, rexerase polo previsto no Decreto 143/2006, de 27 de xullo, polo que se 
establece a ordenación dos campamentos de turismo en Galicia. 
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Sección 2ª. Condicións de aproveitamento. 

a) Ocupación máxima. 

A limitación da ocupación máxima permitida aplicarase na superficie construída sobre e baixo rasante. 

b) Altura máxima 

Non se considerarán fóra de ordenación as edificacións con altura superior á establecida que tivesen obtido 
licenza con anterioridade á aprobación do presente PXOM. 

c) Edificabilidade 

Respectanse as edificabilidades contempladas nos instrumentos de equidistribución aprobados 
definitivamente antes do transcurso de tres anos contados dende a entrada en vigor da lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, de conformidade co sinalado na 
letra “d” da Disposición Transitoria Primeira desta norma. 

d) Sotos 

Permítense os sotos e semisotos que superen a ocupación máxima, sempre que non invadan os recuamentos, 
computando edificabilidade a parte de volume que quedase sobre segundo o regulado nas ordenanzas xerais 
da edificación. 

A execución dos movementos de terra e os semisotos realizaranse tal e como se definen nas Normas Xerais 
de edificación. 

e) Dotación de prazas de aparcadoiro 

Para os usos específicos acollerase ao regulado no presente PXOM para cada un deles en número de prazas 
esixidas cun mínimo dunha praza por cada 200 m² construídos.   

A dotación de aparcadoiros realizarase no interior da parcela sen que a súa localización obstaculice as vías de 
evacuación ou acceso de bombeiros esixidos no DBSI do CTE ou lexislación esixible. 

f) Cámping 

As condicións de aproveitamento para edificacións permanente son as previstas no cadro resumo do presente 
Capítulo. Os demais casos rexeranse polo previsto no Decreto 143/2006, de 27 de xullo, polo que se 
establece a ordenación dos campamentos de turismo en Galicia. 

g) Aproveitamentos baixo Cuberta 

Remítese ao previsto nas presentes NN. 

Art. 292. Condicións de usos da Ordenanza TC 

a) Condicións específicas de usos  

A superficie de parcela non ocupada pola edificación, considérase afectada de xeito permanente ao uso libre 
de superficies verdes privadas sen que poida ser destinada a outros usos, nin parcelada nin vendida con 
independencia da totalidade do soar que inclúe a construción levantada.  

No grao TC-2 admitirase tamén o uso de Industrial, Produción e transformación categoría IP-3 Industria 
mediana. Como uso compatible sempre e cando non consuma máis do 50% da edificabilidade e ocupación 
permitida nas parcelas. 

Respecto ao grao 3 de Cámping, rexerase polo previsto no Decreto 143/2006, de 27 de xullo, polo que se 
establece a ordenación dos campamentos de turismo en Galicia. 

b) Uso residencial 

Permítese o uso residencial exclusivamente vinculado á garda e custodia das instalacións cando teñan unha 
parcela superior a 5.000 m² ou coa limitación da superficie construída da vivenda a un máximo de 150 m². 
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c) Carga e descarga. 

Deberase ter en conta para calquera licenza de uso comercial os problemas que se deriven da carga e 
descarga de vehículos, establecendo horarios diúrnos para evitar molestias aos veciños, coa expedición da 
correspondente licenza. 

Cando a superficie de venda acade os mil cincocentos (1.500) metros cadrados ou os setecentos cincuenta 
(750) nos comercios alimentarios, disporase dentro do local dunha zona destinada a carga e descarga, este 
espazo terá dimensións apropiadas ao tipo de vehículos que se van utilizar para o transporte de mercadorías, 
en ningún caso será inferior a sete metros de lonxitude e catro de ancho, con altura mínima de tres metros e 
corenta centímetros, este espazo aumentarase nunha unidade por cada mil (1.000) metros cadrados ou 
fracción superior a cincocentos metros cadrados. 

d) Cadro resumo de usos. 
 
GLOBAL Sub-Tipo Categorías

TC-1 TC-2
TC-3 Galerías Comerciais
TC-4 Grandes Almacéns
TC-5 Grandes Superficies

Camping TH-6
Usos compatibles Categorías

IP-1 Talleres Artesanais 
IP-2 Pequena Industria

Almacenamento IA-1 IA-2
IC-1 Industria Escaparate
IC-2 Comercio por xunto 
Iab-1 Estacións de servizo 

Servizos TO-1 TO-2 TO-3 TO-4
Hostalaría THS-1 THS-2 THS-3 THS-4
Hoteleiro TH-1 TH-2 TH-3
Educativo EE-1 EE-5
Cultural EC-2
Sanitario ES-2 ES-3 ES-4
Administrativos EA-1 EA-2 EA-3
Asistencial EAs-1 EAs-2

TRANSPORTE E 
INFRAESTRUTURA
S

Aparcadoiro VA-1 VA-2 VA-3

Nas parcelas señaladas al efecto

EQUIPAMENTO  DOTACIONAL

RESIDENCIAL Unifamiliar

Usos Prohibidos
Todos os non especificados expresamente como permitidos
ou compatibles

Abastecemento 
de Combustible 

ZONAS VERDES E ESPAZOS 

INDUSTRIAL

Admitiranse outros usos de Equipamento e Infraestruturas 
e Transportes nas parcelas reservadas a tal fin pola 

AGROPECUARIOS
EXTRACTIVOS E MINARÍA 

E

E
E
E
E

Produción e 
transformación

Comercio 
Industrial

Situacións

Comercial
TERCIARIO

E
E
E
E

Uso Principal

E
E
E
E
E
E

Exclusivamente vinculada  á garda e custodia das 
instalacións, en planta piso e máximo 100m²

TERCIARIO

EQUIPAMENTO  
DOTACIONAL

E
E
E
E
E

E

INFRAESTRUTURAS BÁSICAS
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Art. 293. Condicións estéticas 

a) Cubertas 

A altura máxima de cumieira vén fixada polo marcado nas condicións xerais da edificación destas Normas. 

b) Cerramentos 

O rematado será acorde co ámbito e respectando os materiais empregados nas fachadas. Non se admiten 
valados executados con fábricas en bruto sen rematado de superficie. 

Art. 294. Edificacións auxiliares. Valado 

Permítese a construción dunha cabina ou posto de control para vixilancia no acceso principal, sempre que se 
sitúe nunha banda de 3 metros dende a aliñación exterior, sempre que presente unha superficie acristalada 
dun mínimo de 30% do total da superficie de cerramento cunha planta de menos de 6,00 m² e unha altura 
absoluta máxima de 3 metros dende calquera punto do terreo onde se constrúa. 

 A porta de acceso de acceso terá unha altura de lintel (ata cartel ou rótulo) mínima de 4,50 metros, sempre 
que os vehículos previstos para o desenvolvemento da actividade teña un galibo inferior. No caso contrario 
prescindirase do rótulo.  

As portas de garaxes, acceso de vehículos e peonís, deberán ir pintadas na mesma cor que a parte translúcida 
do valado, se tivese colocado, e abriranse cara ao interior das parcelas dentro sen invadir a vía pública. 

 

Capítulo 6. Ordenanza 5: Dotacional equipamento (EQ) 

Art. 295. Ordenanza de Equipamento Dotacional. Condicións particulares 

Sección 1ª. Clasificación dos equipamentos. 

a) Equipamentos preexistentes. 

Aqueles existentes á aprobación do presente PXOM, en calquera clase de solo. 

b) Equipamentos en solo urbano. 

Aqueles que se sitúan en solo clasificado como urbano, ou urbanizable despois da súa xestión. 

c) Equipamentos en solo de núcleo rural. 

Aqueles que se sitúan en solo de núcleo rural. 

d) Equipamentos en solo rústico. 

Aqueles que se sitúan en calquera categoría de solo rústico. 

Sección 2ª. Condicións de deseño urbano e aproveitamento. 
Os equipamentos preexistentes con anterioridade á aprobación deste PXOM, que conten con aprobación 
administrativa, ou sobre os cales transcorresen os prazos legalmente establecidos para a acción de reposición 
da legalidade, se consideran incorporados ao patrimonio público ou privado dos seus titulares, 
considerándose, se é o caso e en calquera situación, fóra de ordenación parcial. Os equipamentos sinalados 
como EQ, atenderán á regulación incorporada no Anexo 2 do presente documento.  

a) Parcela mínima e fronte mínima. 

En equipamentos de solo urbano ou urbanizable: A establecida pola Ordenanza en que se empraza ou ficha 
de aplicación. 
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En equipamentos de solo de núcleo rural: A establecida pola Ordenanza en que se empraza ou ficha de 
aplicación. 

En equipamentos en solo rústico: A establecida polo réxime da LOUGA. 

b) Tipoloxía. 

En equipamentos de solo urbano ou urbanizable: Calquera das establecidas para solo urbano, segundo 
ordenanza en que se empraza ou ficha de aplicación. 

En equipamentos de solo de núcleo rural: Exenta. 

En equipamentos en solo rústico: Exenta. 

c) Edificabilidade. 

En equipamentos de solo urbano ou urbanizable: En equipamentos públicos, polo tanto con aproveitamento 
non lucrativo, non se contempla. No resto de equipamentos, segundo ordenanza en que se empraza ou ficha 
de aplicación, e no seu defecto, 0,50 m²/m². 

En equipamentos de solo de núcleo rural: en equipamentos públicos, polo tanto con aproveitamento non 
lucrativo, non se contempla. En caso de que polas características do equipamento, sexa preciso superar o 
volume característico das edificacións do núcleo, deberá descompoñerse en volumes interconexionados. 

No resto de equipamentos, segundo ordenanza en que se empraza ou ficha de aplicación. En caso de que 
polas características do equipamento, sexa preciso superar o volume característico das edificacións do 
núcleo, deberá descompoñerse en volumes interconexionados. 

En equipamentos en solo rústico: A establecida polo réxime da LOUGA. 

d) Altura máxima e número de plantas. 

En equipamentos de solo urbano ou urbanizable: segundo ordenanza en que se empraza ou ficha de 
aplicación, e en calquera caso, menor que 8.00 m. (B+1). En equipamentos públicos ou privados, que pola 
súa lexislación específica, programa funcional aprobado por Organismo público competente ou 
recomendacións técnicas de organismo regulador da actividade de que se trate, sexa preciso superar esta 
altura, permitirase alcanzar a altura xustificada sobre a base das devanditas condicións, sen superar o número 
de plantas. 

En equipamentos de solo de núcleo rural: Sete (7) metros. B+1. 

En equipamentos en solo rústico: A establecida polo réxime da LOUGA. 

e) Recuamentos. 

En equipamentos de solo urbano ou urbanizable: Segundo ordenanza en que se empraza ou ficha de 
aplicación. 

En equipamentos de solo de núcleo rural: Segundo ordenanza en que se empraza ou ficha de aplicación. 

En equipamentos en solo rústico: A establecida polo réxime da LOUGA. 

f) Ocupación. 

En equipamentos de solo urbano ou urbanizable: Segundo ordenanza en que se empraza ou ficha de 
aplicación, ou no seu defecto, 0,50 m²/m². En equipamentos públicos ou privados, que pola súa lexislación 
específica, programa funcional aprobado por Organismo público competente ou recomendacións técnicas de 
organismo regulador da actividade de que se trate, sexa preciso superar esta ocupación, permitirase ata 
completar o programa, cun máximo de 0,80 m²/m², respectando recuamentos. 

En equipamentos de solo de núcleo rural: Segundo ordenanza en que se empraza ou ficha de aplicación. 

En equipamentos en solo rústico: A establecida polo réxime da LOUGA. 

g) Sotos. 
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En equipamentos de solo urbano ou urbanizable: permitiranse sempre, no número necesario, cumprindo 
ocupación e recuamentos, e as condicións establecidas nestas normas para as plantas soto. 

En equipamentos de solo de núcleo rural: permitirase unha planta soto, cumprindo ocupación e recuamentos, 
e as condicións establecidas nestas normas para as plantas soto. 

En equipamentos en solo rústico: Segundo o establecido polo réxime da LOUGA. 

h) Prazas de aparcadoiro. 

En equipamentos de solo urbano ou urbanizable: Dotaranse de 1/200 m² construídos sobre rasante, podendo 
establecerse en superficie dentro da parcela, ou en plantas soto. Os equipamentos públicos, poderán xustificar 
a dotación no viario público circundante. 

En equipamentos de solo de núcleo rural: Dotaranse de 1/200 m² construídos sobre rasante, podendo 
establecerse en superficie dentro da parcela, ou na planta soto. Os equipamentos públicos, poderán xustificar 
a dotación no viario público circundante. 

En equipamentos en solo rústico: Dotaranse de 1/200 m² construídos sobre rasante, podendo establecerse en 
superficie dentro da parcela, ou na planta soto se permite.  

En tódolos casos, salvo que a lexislación específica esixa unha dotación maior. 

i) Parcela libre. 

O resto da parcela interior non ocupada pola urbanización, deberá ser urbanizada e/ou axardinada, evitando o 
depósito de materiais en superficie. Na urbanización da parcela, seguiranse as recomendacións das 
instrucións técnicas ITOHG-SAN-1/4. 

A parcela libre considérase afectada de xeito permanente ao uso, público ou privado, da edificación, sen que 
poida establecerse outro uso non directamente vinculado ao equipamento, e non poderá ser parcelada.  

j) Condicións estéticas, cubertas, cerramentos. 

En tódolos casos, por esta orde, as establecidas nas fichas, as establecidas na Ordenanza de aplicación ou as 
condicións xerais segundo clase de solo. 
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Capítulo 7. Ordenanza 6: Dotacional Equipamento Deportivo (ED) 

Art. 297. Ordenanza de Equipamento Dotacional deportivo. Condicións particulares 

Sección 1ª. Condicións de deseño urbano. 

a) Parcela mínima 

Non se define parcela mínima en ningún dos Graos. 

En todo caso, respectarase a parcelación existente podendo o Concello autorizar subrogacións nas parcelas de 
uso deportivo para axustalas ás necesidades do municipio. 

Art. 296. Ficha resumo 

ORDENANZA 6 DOTACIONAL EQUIPAMENTO DEPORTIVO ED 

1 Ámbito 
Aplicarase esta ordenanza ás superficies grafadas  nos planos de cualificación 
como Zonas de Equipamento Deportivo (ED). 

2 Características 
Corresponde ás superficies edificables e con instalacións desenvolvidas con 
tipoloxías de edificación illada e exenta e destinadas  a  instalacións deportivas. 

3 Graos ED-1 Publico  ED-2 Privado 

4 Parcela mínima Non se marca Non se marca 

C
on

di
ci

ón
s 

de
 d

es
eñ

o 

Fronte mínima  Non se marca Non se marca 

Tipoloxía Illadas e exentas. 

Aliñacións 
As aliñacións exteriores para o peche de parcela son as fixadas nos planos de 
ordenación, como separación entre as zonas de dominio público ou privado ou ben 
entre zonas de dominio público.  

Recuamento vial A altura da edificación A altura da edificación 

 Ret. laterais A altura da edificación A altura da edificación 

Ret. fondo 3,00 m  A altura da edificación A altura da edificación 

5  De edificios Instalacións De edificios Instalacións 

A
pr

ov
ei

ta
m

en
to

 

Ocupación 30% 80% 30% 80% 

Edificabilidade 0,80 m²/m² 0,80 m²/m² 

Altura 7,00  metros 7,00  metros 

Plantas B+1 B+1 

Baixo cuberta  

Soto Permitido sen invadir recuamentos.  

Prazas de garaxe Mínimo 1 por cada 200 m² de superficie construída 

6 Usos 

U
so

s 

Principal Equipamentos Deportivos 

Compatibles  Os recollidos no cadro de usos da presente ordenanza 

Prohibidos Os non recollidos no cadro de usos como principal ou compatible 

Edificacións 
auxiliares 

 

7 Condicións  Estéticas 

 
Cubertas 

Máxima: 40 graos 
Pendente mínima a establecida polo CTE. Admítese cuberta plana 

Cerramentos O cerramento axustarase ao establecido nas Normas Xerais 
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b) Tipoloxía de edificación:  

A tipoloxía de edificación será illada e exenta, se ben dentro das instalacións deportivas poderán realizarse 
diferentes edificacións encostadas entre si, pero constituíndo no seu conxunto unha edificación aberta 
respecto do exterior. 

Área de movemento da edificación 

As aliñacións exteriores serán as que resulten das ordenacións aprobadas. 

Os recuamentos mínimos respecto a rúas e lindeiros en todos os graos das edificacións serán igual á altura de 
edificación. 

No caso do equipamento público poderanse suprimir os recuamentos a rúa e lindeiros laterais en función da 
tipoloxía admitida nos supostos de situación no ámbito do tecido urbano consolidado. 

Sección 2ª. Condicións de aproveitamento. 

a) Ocupación máxima. 

A ocupación máxima, incluídas pistas descubertas, será un 80% da parcela neta, dos cales como máximo un 
30% será de usos vinculados aos deportivos (vestiarios, vixilancia, centro social, hostalería, oficinas). En 
polideportivos e similares pechados, conformando unha edificación, os usos vinculados entenderanse dentro 
do deportivo, sempre que non superen o 15% da superficie construída da edificación. 

b) Edificabilidade 

As pistas descubertas (abertas ou pechadas), non computarán edificabilidade. As cubertas (abertas ou 
pechadas) computarán sempre, independentemente do seu uso.  

c) Altura máxima 

En todos os casos o Concello poderá autorizar alturas ata 12 m cando se trate de instalacións polideportivas 
que teñan xustificada esta altura. 

d) Sotos 

Permítense os sotos e semisotos que non superen a ocupación máxima, sempre que non invadan os 
recuamentos, computando edificabilidade a parte de volume que quedase sobre rasante, segundo o regulado 
nas ordenanzas xerais da edificación. 

e) Dotación de prazas de aparcadoiro axustaranse 

Para os usos específicos acollerase ao regulado no presente PXOM para cada un  deles en número de prazas 
esixidas. Esixirase como mínimo unha praza de aparcadoiro por cada 200 m² construídos salvo cando a 
normativa sectorial da actividade esixa unha dotación superior. 

A dotación de aparcadoiros realizarase no interior da parcela. 

f) Condicións especiais de aproveitamento 

As zonas de equipamento en xeral, as condicións de ocupación, altura e edificabilidade que se regulan nesta 
ordenanza, adaptaranse á singularidade das edificacións circundantes, de tal xeito que nos Plans Especiais ou 
a través de Estudos de Detalle concretos e posteriores, poderase regular as excepcionalidades das súas 
arquitecturas e as súas instalacións específicas, podendo superar os niveis de aproveitamento permitidos 
cando se xustifique debidamente. 

O Parque Deportivo de Porto do Molle rexerase integramente polo Plan de Sectorización do mesmo, tendo a 
ordenanza 6 carácter subsidiario no devandito ámbito. 
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Art. 298. Condicións de usos da Ordenanza Dotacional de Equipamentos Deportivos 

a) Cadro resumo de usos 
 

GLOBAL Sub-Tipo Categorías

ED-1 Instalacións sen espectadores
ED-2 Instalacións con espectadores
ED-3 Spa e Ximnasios

Usos compatibles Categorías

Servizos TO-1 TO-2

Hostalaría THS-1 THS-
TRANSPORTE E 
INFRAESTRUTURA Aparcadoiro VA-1 VA-2

Nas parcelas sinaladas ao efecto 

EQUIPAMENTO  DOTACIONAL
RESIDENCIAL Unifamiliar Exclusivamente vinculada á garda e custodia das instalacións 
Usos Prohibidos

Todos os non especificados expresamente como permitidos
ou compatibles

a, b, c, d

AGROPECUARIOS
EXTRACTIVOS E MINARÍA 

Uso Principal

ZONAS VERDES E ESPAZOS 
INFRAESTRUTURAS BÁSICAS Admitiranse outros usos de Equipamento e Infraestruturas e 

Transportes nas parcelas reservadas a tal fin pola ordenación 

Observacións/Situaci

TERCIARIO

EQUIPAMENTO  
DOTACIONAL

Deportivo
E
E
E

I, E

I, E

 

b) Condicións específicas de usos  

A superficie de parcela non ocupada pola edificación, considérase afectada de xeito permanente ao uso libre 
de superficies verdes privadas sen que poida ser destinada a outros usos, nin parcelada nin vendida con 
independencia da totalidade do solar que inclúe a construción levantada.  

c) Usos compatibles 

Permítense usos compatibles segundo cadro apartado a), tendo en conta as limitacións de volume contidas no 
cadro da ordenanza 6, dotacional equipamento deportivo. 

d) Uso residencial 

Tamén se permitirán en todos os Graos o uso residencial unifamiliar para unha vivenda de garda das 
instalacións, cunha superficie máxima de 150 m², cando s parcela sexa superior a 10.000 m² ou existan 
construídos máis de 3.000 m² de superficie. 

Art. 299. Condicións estéticas 

a) Cerramentos 

Non se admiten valados executados con fábricas en bruto sen acabado de superficie. 

Os peches ou valados  de parcela cumprirán o recollido dadas con carácter xeral nas presentes NN. 
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Capítulo 8. Ordenanza 7: Servizos Urbanos (SU) 

Art. 301. Ordenanza de Servizos Urbanos. Condicións particulares 

Sección 2ª. Condicións de deseño urbano. 

a) Parcela mínima 

Non se define parcela mínima en ningún dos Graos. 

En todo caso, respectarase a parcelación existente podendo o Concello autorizar subrogacións nas parcelas de 
uso de servizos urbanos  para axustalas ás necesidades do municipio. 

b) Tipoloxía de edificación 

A tipoloxía de edificación será illada e exenta. 

Art. 300. Ficha resumo 

ORDENANZA 7 SERVIZOS URBANOS SU 

1 Ámbito 
Aplicarase esta ordenanza ás superficies grafadas  nos planos de cualificación 
como Zonas de Servizos Urbanos (SU). 

2 Características 
Corresponden a superficies edificables con edificacións illadas e instalacións 
especiais destinadas a servizos necesarios para o mantemento do medio urbano 

3 Graos SU-1 Urbanos SU-2 Infraestruturas 

4 Parcela mínima Non se marca Non se marca 

C
on

di
ci

ón
s 

de
 d

es
eñ

o 

Fronte mínima  Non se marca Non se marca 

Tipoloxía Illadas e exentas. 

Aliñacións 
As aliñacións exteriores para o peche de parcela son as fixadas nos planos de 
ordenación, como separación entre as zonas de dominio público ou privado ou ben 
entre zonas de dominio privado.  

Retranqueo vial 5,00 metros 5,00 metros 

 Ret. laterais 3,00 metros 3,00 metros  

Ret. fondo 3,00 metros 3,00 metros 

5  De edificios  De edificios Instalacións 

A
pr

ov
ei

ta
m

en
to

 

Ocupación 50% Non se establece 

Edificabilidade 0,50 m²/m² Non se regula 

Altura 8,00  metros 4,00  metros 

Plantas B+1 B 

Baixo cuberta  

Soto Permitido sen invadir recuamentos.  

Prazas de garaxe Mínimo 1 por cada 200 m² de superficie construída 

6 Usos 

U
so

s 

Principal Servizos Urbanos. Servizos de infraestrutura 

Compatibles  Os recollidos no cadro de usos da presente ordenanza 

Prohibidos Os non recollidos no cadro de usos como principal ou compatible 

Edificacións 
auxiliares 

 

7 Condicións  Estéticas 

 
Cubertas Pendente mínima: a establecida polo CTE. Admítese cuberta plana 

Cerramentos O cerramento axustarase ao establecido nas Normas Xerais 
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c) Área de movemento da edificación 

As aliñacións exteriores serán as que resulten das ordenacións aprobadas. 

Os recuamentos mínimos respecto a rúa e lindeiros en todos os graos das edificacións serán igual á altura de 
edificación.  

No caso do equipamento público poderanse suprimir os recuamentos a rúa e lindeiros laterais en función da 
tipoloxía admitida nos supostos de situación no ámbito do tecido urbano consolidado. 

Sección 3ª. Condicións de aproveitamento. 

d) Ocupación máxima. 

A ocupación máxima sobre rasante determínase diferenciando  a ocupación da edificación e a ocupación das 
instalacións de elementos ao aire libre que pola súa falla de cubrición non constitúan edificio con volume 
pechado. 

e) Edificabilidade 

A edificabilidade máxima no grao 2 non se regula, pois dependerá das instalacións e da súa normativa 
supramunicipal de aplicación. 

f) Altura máxima 

En todos os casos, nos servizos de infraestrutura autorizarase a altura máxima que sinale o organismo 
competente na prestación do servizo. 

g) Sotos 

Permítense os sotos e semisotos que non superen a ocupación máxima, sempre que non invadan os 
recuamentos, computando edificabilidade a parte de volume que quedase sobre rasante, segundo o regulado 
nas ordenanzas xerais da edificación. 

h) Dotación de prazas de aparcadoiro axustaranse 

Para os usos específicos acollerase ao regulado no presente PXOM para cada un  deles en número de prazas 
esixidas.  

A dotación de aparcadoiros realizarase no interior da parcela. 

Art. 302. Condicións de usos da Ordenanza Dotacional de Servizos Urbanos 

a) Usos principais 

Grao 1º Servizos Urbanos. Autorizaranse os usos urbanos coas especificacións de usos complementarios que 
se determinen. 

Grao 2º Servizos de Infraestruturas. Autorizaranse usos de servizos de infraestruturas. 

En ambos graos poderanse intercambiar os usos s queda xustificado o interese público. 
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b) Cadro de usos 
 

GLOBAL Sub-Tipo Categorías

EA-2 Bombeiros
EA-3 Seguridade Pública
EA-4 Servizos de Abastecemento e matadoiros
EA-5 Canceiras Municipais
EA-6

Funerarios EF-1 EF-2
IB-1 IB-2 IB-3 IB-4 IB-5 IB-6

Usos compatibles Categorías

ZONAS VERDES E 
ESPAZOS LIBRES

Zonas Verdes 
Públicas

ZVP-1 ZVP-2ZVP-3

TRANSPORTE E 
INFRAESTRUTURA

Aparcadoiro VA-1 VA-2

Nas parcelas sinaladas ao efecto 

EQUIPAMENTO  DOTACIONAL
RESIDENCIAL Unifamiliar Exclusivamente vinculada á garda e custodia das instalacións 
Usos Prohibidos

Todos os non especificados expresamente como permitidos
ou compatibles

AGROPECUARIOS
EXTRACTIVOS E MINARÍA 

INFRAESTRUTURAS BÁSICAS

Uso Principal
EQUIPAMENTO  
DOTACIONAL

Administrativos

ZONAS VERDES E ESPAZOS 
Admitiranse outros usos de Equipamento e Infraestruturas e 
Transportes nas parcelas reservadas a tal fin pola ordenación

Situacións

Servizos de limpeza e almacén municipal

a,b, d

E
E
E
E
E
E
E

E

 
 

c) Uso residencial 

Tamén se permitirán en todos os Graos o uso residencial unifamiliar para unha vivenda de garda das 
instalacións, cunha superficie máxima de 150 m², cando a parcela sexa superior a 10.000 m² ou existan 
construídos máis de 3.000 m² de superficie. 

d) Condicións específicas de usos  

A superficie de parcela non ocupada pola edificación, considérase afectada de xeito permanente ao uso libre 
de superficies verdes privadas sen que poida ser destinada a outros usos, nin parcelada nin vendida con 
independencia da totalidade do solar que inclúe a construción levantada.  

Art. 303. Condicións estéticas 

b) Cerramentos 

Non se admiten valados executados con fábricas en bruto sen acabado de superficie. 

Os peches ou valados  de parcela cumprirán o recollido dadas con carácter xeral nas presentes NN. 
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Capítulo 9. Ordenanza 8: Zonas Verdes (ZV) 

Art. 304. Ordenanza de Zonas Verdes e Espazos Libre Públicvos (ZV) 

A Ordenanza  de Zonas Verdes e Espazos Libres Públicos, rexerase polas condicións establecidas no artigo 
127 da presente Normativa. 

Art. 305. Condicións particulares das ZVP 

Sección 2ª. Condicións de deseño urbano. 

a) Tipoloxía das edificacións: 

Todas as edificacións que se autoricen nas ZVP serán de tipoloxía illada. Poderán estar adosadas á aliñación 
en función do seu uso. Deberán recuarse dos lindeiros un mínimo de 2 metros, incluídos os aparcadoiros 
soterrados autorizables. 

b) Acabados e materiais:  

As edificacións que se ubiquen nas ZVP realizaranse con materiais que harmonicen co entorno, procurando 
minimizar o seu impacto visual. 

Queda prohibida a publicidade estática, a excepción da carteleira e sinalización pública. 

Art. 306. Condicións de usos das ZVP 

a) Usos principais. 

Os establecidos no artigo 127. 

b) Usos complementarios. 

Ademais dos establecidos no artigo 127, admitiranse os aseos públicos nas condicións de volume e ocupación 
establecidos no punto 4 do devandito artigo, os almacéns de mantemento de parques forestais ou montes nas 
condicións establecidas para as edificacións en solo rústico, e as terrazas de hostalaría nas condicións 
previstas na Ordenanza municipal de reguladora das terrazas e outras ocupacións do dominio público 
municipal. 

Art. 307. Tratamento dos Montes 

A redacción dos Plans Especiais e de Uso e Xestión cando afectasen a un monte o terreo forestal, requirirán 
informe sectorial de la Administración forestal, e deberán definir as áreas de equipamentos específicos de 
ocio, cultura e recreo, á súa vez terán en conta a contemplación dos seguintes aspectos: 

- Infraestruturas e servizos: Rede de hidrantes, camiños, fontes, aparcadoiro, área infantil, áreas 
recreativas, evacuatorios, instalación de contedores, caseta de servizo, mini-tren, curro para o gando. 

- Riscos: Devasas, segas de pasteiros, dotación para incendios. 

- Seguridade: Aumento policía municipal, aumento gardería. 

- Contaminación: Creación de pantallas, carteis disuasorios e adecuación de arroios. 

- Equipamento cultural e medioambiental: Museo, teatro infantil, itinerario botánico, itinerario 
ecolóxico, itinerario faunístico, aula da natureza, aula de interpretación, xardín botánico-arboretum, 
viveiro educativo, material divulgativo gráfico, centro de observación da fauna, miradoiro de 
interpretación da paisaxe, xardín de olores, xardín hortícola. 

- Compactación e erosión: Revexetación, drenaxes, labores en zonas compactadas. 

- Hidrolóxicas: Recuperación de mananciais, adecuación de arroios, captación de augas, brañas no arroio. 
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- Vexetais: Fomento estrato arbustivo, fomento vexetación de ribeira, fomento vexetación palustre, podas, 
limpezas e entresacas, tratamentos fitosanitarios. 

- Faunas: Comedeiros, niñeiros, pragas, charcas, seguimento poboacións, eliminación de furtivos, 
repoboacións e cegoñas. 

- Equipamentos recreativos: Parque festivo, área gastronómica, parque temático, zona de cabalos e 
carruaxes, entretemento terceira idade, mobiliario urbano. 

- Equipamento de información: Centro de información, casetas, sinalización. 

- Equipamento deportivo: Circuíto footing, circuíto bicicletas e circuíto deportivo. 

Art. 308. Condicións estéticas 

a) Construcións 

Todas as edificacións executaranse con materiais e acabados acordes co entorno e deberán contar co informe 
favorable e a aprobación expresa dos servizos técnicos municipais. 

b) Cerramentos 

Todas as edificacións executaranse con materiais e acabados acordes co entorno e deberán contar co informe 
favorable e a aprobación expresa dos servizos técnicos municipais. 

 

Capítulo 10. Ordenanza 9: Rede Viaria (RV) 

Art. 309. Ordenanza de Rede Viaria.  

a) Se aplicará esta ordenanza ás superficies grafadas nos planos de calificación como Rede Viaria, e en xeral a 
todo espazo de dominio e uso público destinado a tráfico rodado e peonil. 

b) Non se establecen condicións de aproveitamento vinculados á parcela, dada a normal indefinición desta. 

c) So se permiten as edificacións e instalacións vinculadas ao tráfico rodado e peonil, que se ubicarán 
preferentemente no subsolo, e que en todo caso nunca superarán a altura de planta baixa e tres (3) metros. 

d) Os aparcamentos subterráneos que se instalen gardarán unha distancia mínima de tres (3) metros con as 
aliñacións que separan o dominio público do privado. As saídas peonil destes aparcadoiros non superarán a 
altura de tres (3) metros. Para ámbitos excesivamente pequenos ou de xeometría que limite excesivamente o 
axardinamento en superficie, non se ocupará máis do 70% da superficie total dispoñible. 

Art. 310. Usos de Rede Viaria. 

a) Usos principais: VI-1 / VR-1 / VP-1 / VP-2 / IB 

b) Usos complementarios: 

- VA-2 (Público e en subsolo) 

- Aparcamento en superficie e en zonas autorizadas. 

- Mercadillos e terrazas con autorización administrativa conforme á lexislación vixente. 

- Sinalización pública vinculada á rede de transporte e información. 
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Capítulo 11. Ordenanzas especiais en ámbitos de Ordenación 
Pormenorizada (AOP) 

Art. 311. Ordenanzas especiales de AOP 

 

AOP-1 XERMAÑA 

Ámbito Será de aplicación no ámbito delimitado nos planos de Ordenación como AOP-1 
Características Residencial unifamiliar de residencia permanente ou de temporada 

GRAOS Grao único 

CONDICIONS DE DESEÑO 
Parcela Mínima 500 m² 

Fronte Mínimo 5 m. 
Tipoloxía segundo a 
disposición do edificio en 
relación outros edificios EX  
Tipoloxía en función da súa 
situación respecto a súa 
propia parcela é as súas 
superficies libres. EI  

Aliñacións Planos de ordenación. 

Recuamento Aliñación 3,0 m  

Recuamento Lateral 3,0 m  

Recuamento Fondo 3,0 m  

CONDICIONS DE APROVEITAMENTO

Ocupación 35% s/parcela neta 

Edificabilidade 0,3068 m²/m² - 0,50 m²/m² s/parcela neta  

Altura 7,00 m 

Plantas B+1  

Baixo Cuberta Permitido. Cómputo segundo o artigo 165. 

Sótano Permitido 

Prazas garaxe 1 por viv ou 150 m² edificación 

USOS 
Principal RU 

Compatibles E (en parcela  asignada.) 

Prohibidos Os no permitidos. 

Edificacións auxiliares 

Permitidas  
Usos: Garaxe, pequenos almacéns, dependencias de servizo, adegas. Poderán adosarse a edificación 
principal, por detrás da línea de fachada, e aos lindes da parcela. 
Non computarán edificabilidade cando a altura non supere os 3,00 m. e a superficie los 30 m². 

Piscinas Permitidas - 2 m. a linderos 

CONDICIÓNS  ESTÉTICAS  
Cubertas 

Materiais de cuberta 

Prohíbense expresamente os seguintes materiais: 
 Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos. 
 Recubrimentos metálicos brillantes. 

Cerramentos 

Altura máx.: 1,80 m. (0,90 m pedra, 0,90 m. traslucido) 
Nas parcelas con frente á subida a Monteferro, nos cerres de nova creación, o portal de acceso de 
vehículos retranquearase 3,00 m. da línea de cierre.  

Resto de condicións 
estéticas Art. 293 
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Plano Situación AOP-1. Xermaña. 
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Ortofoto AOP-1. Xermaña. 
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Detalle AOP-1. Xermaña. Usos y ordenanzas. 
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AOP-2 AREA ALTA 

Ámbito Será de aplicación no ámbito delimitado nos planos de Ordenación como AOP-2 
Características Residencial unifamiliar,  multifamiliar  e usos compatibles. 

GRAOS Grao 1 Grao 2 Grao 3 Grao 4 

CONDICIONS DE DESEÑO 
Parcela Mínima EXISTENTE 200 m² 500 m² EXISTENTE 

Fronte Mínimo Non se contempla.      

Tipoloxía segundo a 
disposición do edificio en 
relación outros edificios EX  PA/AD 

EX EX 

Tipoloxía en función da súa 
situación respecto a súa propia 
parcela é as súas superficies 
libres. EI EI 

EI EI 

Aliñacións Planos de ordenación      

Recuamento Aliñación 3,0 m  3,0 m  0 m. 3 m. 

Recuamento Lateral 3,0 m  AD 3,00 m. Final fileira. 2 m. 3 m. 

Recuamento Fondo 3,0 m 3,0 m 2 m. 3 m. 

CONDICIONS DE APROVEITAMENTO

Ocupación 30% 50% 

65% en P.B. 
100% en sótano 
(excep. Recuamento.) 53% 

Edificabilidade 

C-19: 258,00 m² 
C-26: 177,50 m² 
C-32: 83,00 m² 
C-44: 248,88 m² 

200 m² 
0,50 m²/m² 

1.008 m²  
Número máximo de 
vivendas: 122. 
   3.350 M² 

Altura 7,00 m 7,00 m 10,20 m  

Plantas B+1 B+1 B+2  

Aproveitamento B.C. Permitido segundo o artigo do cómputo de edificabilidade. 

Sótano Permitido Permitido    

Prazas garaxe 1 por vivenda.     
1/150 m² 
s.rasante. 

USOS 

Principal RU  RM 
TH-1/TH-
2/TH-5. 

Compatibles TO-1/TC-1(Sit. I) TO-1/TC-1(Sit. I) TO-1/TC-1(Sit. I) EAs 

Prohibidos 
Os non permitidos ni 
compatibles. 

  
 

Edificacións auxiliares Non permitidas Permitidas Permitidas  

Piscinas 
Permitidas (2 m. A 
linderos) 

Permitidas Permitidas 
 

CONDICIÓNS  ESTÉTICAS  
Cubertas      

Materiais de cuberta 

Prohíbense expresamente os seguintes materiais: 
Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos. 
Recubrimentos metálicos brillantes. 

Cerramentos 

Altura máx.: 1,80 m. 
(1,00 m opaco, 0,80 m. 
diáfano)   

Altura máx.: 
1,80 m. (0,30 
opaco /1,50 
diáfano) 

Resto de condicións estéticas Art. 286 y Art. 293    
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Plano de situación de AOP-2. Área Alta. 
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Ortofoto AOP-2. Área Alta. 
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Detalle de AOP-2. Área Alta. Usos y ordenanzas. 
 

 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 
 

Marzo de 2013 página 164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 
 

Marzo de 2013 página 165 
 

AOP-3 CANIDO I 

Ámbito Será de aplicación no ámbito delimitado nos planos de Ordenación como AOP-3 
Características Residencial unifamiliar, multifamiliar e usos compatibles. 

GRAOS Grao 1 Grao 2 

CONDICIONS DE DESEÑO 
Parcela Mínima  210 m² (A efectos de parcelación) Non se contempla 

Fronte Mínimo 
8,00  m (A efectos de parcelación) 
7,00 m (en Manzana 6) Non se contempla 

Tipoloxía segundo a disposición 
do edificio en relación outros 
edificios EX/PA/AD  - AI/PA Segundo planos ordenación 
Tipoloxía en función da súa 
situación respecto a súa propia 
parcela é as súas superficies 
libres. EI/CI - EI Segundo planos ordenación 

Aliñacións Segundo planos ordenación Segundo planos ordenación 

Recuamento Aliñación 3,0 m - AD/2,0 m Segundo planos ordenación 

Recuamento Lateral 0/2,5 m - AD/2,5 m Segundo planos ordenación 

Recuamento Fondo 2,5 m - 3,5 m Segundo planos ordenación 

CONDICIONS DE APROVEITAMENTO

Ocupación 35% Segundo planos ordenación. 

Edificabilidade 

Plano AOP-3 - 0,50 m²/m² 
No caso de destinarse a garaxe-aparcamento, 
poderá ocupar toda a parcela Prox. Reparcelación 

Altura 7,00 m Existente/10,20 
Plantas B+1 Existente E/B+2 
Voos Art 186 Art 186 (0,50 m. max) 

Aproveitamento B.C. Permitido. O cómputo segundo o artigo adicado ao cómputo de edificabilidade 

Sótano Permitido 
Permitido, No caso de destinarse a garaxe-
aparcadoiro, poderá ocupar toda a parcela 

Prazas garaxe 1 por vivenda 1 por vivenda 

USOS 
Principal RU RM 

Compatibles 
Sit. E: TH-1/TH-2/TC-1/EE/ EAs/EC/ED-3       
Sit. I: VA-1   

Sit. C: TO-1/ES/EAs (Respetando o despiece de 
unidades de vivenda) 
Sit. I: IA-1/TC/IP-1/VA-1 
Sit. B: TO/TH/THS-1/THS-2/ 
ES/EAs/EE/ER/EC/ED-3           
Sit. E: TH 

Prohibidos    

Edificacións auxiliares 

Permitidas Poderán adosarse a edificación 
principal e aos lindes da parcela. Á aliñación, 
si a diferenza de cota térreno/calle e maior de 
2 m. Non computarán edificabilidade cando a 
altura non supere os 3,50 m. e a superficie os 
30 m². Usos: Garaxe, pequenos almacéns, 
dependencias de servizo, adegas. Non Permitidas 

Piscinas Permitidas (2 m. A lindeiros) Permitidas (2 m. A lindeiros) 

CONDICIÓNS  ESTÉTICAS  
Cubertas   

Materiais de cuberta 
Prohíbense expresamente os seguintes materiais: Fibrocemento, tela asfáltica,  revestimentos 
continuos. Recubrimentos metálicos brillantes. 

Cerramentos 
Altura máx.: 2,00 m. (0,80 m opaco, 1,20 m. traslucido) Permítense muros de contención de terras 
naturais, na altura necesaria. 

Resto de condicións estéticas Art. 286 y Art. 292 
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Plano de situación AOP-3. Canido I. 
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Ortofoto AOP-3. Canido I 
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Detalle AOP-3. Canido I. Usos y ordenanzas. 
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AOP-4 CANIDO II 

Ámbito Será de aplicación no ámbito delimitado nos planos de Ordenación como AOP-4 
Características Residencial unifamiliar e usos compatibles. 

GRAOS Grao 1 Grao 3 Grao 3 Grao 4 Grao 5 

CONDICIONS DE DESEÑO
Parcela Mínima  150 m² 150 m² 250 m² Existente Existente 

Fronte Mínimo 6,5 m. 8,00 m. 8,00 m. 
Non se 
contempla  

Tipoloxía segundo a disposición 
do edificio en relación outros 
edificios AD (*1) PA (*2) EX AI  

Tipoloxía en función da súa 
situación respecto a súa propia 
parcela é as súas superficies libres. EI EI EI EI  

Aliñacións Planos  ordenación       

Recuamento Aliñación Dominante (*5) 5,0 m (*4)  5,0 m.(*4) 5,0 m. 0 m. 

Recuamento Lateral 
AD - 3,00 m. Final 
fileira. 

AD  - 3,00 m. 
oposto adose 3,00 m. 3,0 m. 0 m. 

Recuamento Fondo 5,0 m 5,0 m 5,0 m. 5,0 m. 0 m. 

CONDICIONS DE APROVEITAMENTO 
Ocupación 50% 50% 50% 30% 100% 

Edificabilidade Plano AOP-4 200 m² 1.008 m² 3.350 m² 1.750 m² 

Altura 7,00 m 7,00 m 10,20 m  8,00 m.(*3) 

Plantas B+1 B+1 B+2  B+1 (*3) 

Aproveitamento B.C. 
Permitido (Art 
17980) 

Permitido (Art. 
179)Permitido 

Permitido (Art. 
179) 

  

Sótano Permitido Permitido     

Prazas garaxe 1 por vivenda.     
1/150 m² sobre 
rasante. 1/250 m² 

USOS 
Principal RU   TH/EAs. TC 

Compatibles Sit B: TC-1/TO-1      TS TH/THS 

Prohibidos 
Os non permitidos 
nin compatibles. 

    

Edificacións auxiliares 

Permitidas Uso: Garaxe; Sup. max: 18 m² ; Adosadas cada 2 
parcelas. 
Adosadas a edificación Principal.; Recuamento  frente: 3 m. 

Non permitida Non 
permitida 

Piscinas 
Permitidas (1,5 m. a 
linderos) Permitidas Permitidas  

Non 
permitida 

CONDICIÓNS  ESTÉTICAS  
Cubertas      

Materiais de cuberta 

Prohíbense expresamente os seguintes materiais: 
Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos. 
Recubrimentos metálicos brillantes. 

Cerramentos Altura máx.: 2,00 m. (1,00 m opaco/1,00 m. diáfano) 
Altura máx.: 1,80 m. 0,30 
opaco/1,50 diáfano 

Resto de condicións estéticas O resto da parcela non edificada, deberá ser axardinada nun 80%. 
*1 Mediante ED permítense condicións de Grao 2, ou de Grao 3, en ambos casos con recuamento a aliñación de 5 m 
*2 Mediante ED e permítense condicións de Grao 3. 
*3 Cota de referencia en viario principal. Desde cota mais baixa de parcela: 11m, B+2. 
*4 No vial secundario a parcela a dúas vías, 3 m. 
*5 O  recuamento a aliñación será o dominante da fileira. os extremos da mesma,  poderán reducilo a 3 m 

 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 171 

 

 

Plano de situación AOP-4. Canido II.  
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Ortofoto AOP-4. Canido II. 
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Detalle AOP-4. Canido II. Usos y ordenanzas. 
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AOP-5 RANS 

Ámbito Será de aplicación no ámbito delimitado nos planos de Ordenación como AOP-5 
Características Residencial  unifamiliar  e usos compatibles. 

GRAOS Grao 1 Grao 2 Grao 3 Grao 4 

CONDICIONS DE DESEÑO 
Parcela Mínima 150 m² 250 m² Existente Existente 

Fronte Mínimo 6,5 m. 8,00 m. Non se contempla  

Tipoloxía segundo a 
disposición do edificio en 
relación outros edificios AD (*1) (*2) PA (*2) EX  

Tipoloxía en función da súa 
situación respecto a súa 
propia parcela é as súas 
superficies libres. EI EI EI  

Aliñacións Planos de ordenación.     

Recuamento Aliñación Plano AOP-5 5,0 m  5,0 m. 0 m. 

Recuamento Lateral AD AD  3,0 m. 0 m. 

Recuamento Fondo 3,00 m. Final fileira 3,00 m. oposto adose   

CONDICIONS DE APROVEITAMENTO 
Ocupación 50% 40% 30% 100% 

Edificabilidade Plano AOP-5 200 m² 3.350 m²   

Altura 7,00 m 7,00 m  8,00 m.(*3) 

Plantas B+1 B+1  B+1 (*3) 

Aproveitamento B.C. Permitido Permitido    

Sótano Permitido Permitido   
Prazas garaxe 1 por vivenda.   1/150 m² s.rasante. 1/250 m² 

USOS 
Principal RU  TH/EAs. TC 

Compatibles Sit B: TC-1/TO-1  TS TO/TH/THS 

Prohibidos Os non permitidos nin compatibles. 

Edificacións auxiliares 

Permitidas Uso: Garaxe 
Sup. max: 18 m² 
Alt. max. 3,00 m. 
Encostadas cada dúas  
parcelas. 
Recuamento. fronte: 3 m. 

Permitidas Uso: Garaxe 
Sup. max: 18 m² 
Alt. max. 3,00 m. 
Encostadas a lindeiro 
oposto. 
Recuamento. fronte: 3 m. Non permitida Non permitida 

Piscinas 
Permitidas (1,5 m. a 
lindeiros) Permitidas Non permitida 

CONDICIÓNS  ESTÉTICAS  
Cubertas       

Materiais de cuberta 

Prohíbense expresamente os seguintes materiais: 
Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos. 
Recubrimentos metálicos brillantes. 

Cerramentos Altura máx.: 2,00 m. (1,00 m opaco/1,00 m. diáfano) 
Altura máx.: 1,80 m. (0,30 opaco /1,50 
diáfano) 

Resto de condicións 
estéticas Art. 286 y Art. 292 O resto da parcela non edificada, deberá ser axardinada nun 80%. 
*1 Mediante ED permítese condicións de Grao 2 con retranqueo a aliñación de 5 m 
*2 Mediante ED  permítese edificación aislada, con condicións de Grao 2 e retranqueo lateral de 3,00 m. 
*3 Cota de referencia en viario principal 
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Plano de Situación AOP-5. Rans. 
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Ortofoto AOP-5. Rans. 
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Detalle de AOP-5. Rans. Usos y ordenanzas 
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AOP-6 A RAMALLOSA 

Ámbito Será de aplicación no ámbito delimitado nos planos de Ordenación como AOP-6 
Características Residencial multifamiliar 

GRAOS Grao único 

CONDICIONS DE DESEÑO 

Parcela Mínima 
Dado que a urbanización, procedente do PERI-5 das NNSS, está totalmente edificada, 
se manterán as aliñacións, ocupacións, número de plantas, altura, número de 
vivendas, existente á aprobación deste PXOM. 

Fronte Mínimo Non se contempla 

Tipoloxía segundo a disposición do edificio 
en relación outros edificios 

AI/AD/PA – AI/PA 

Tipoloxía en función da súa situación 
respecto a súa propia parcela é as súas 
superficies libres. 

EI/CI- EI 

Aliñacións Planos de ordenación. 

Recuamento Aliñación En aliñación o libre. AD/2,0 m 

Recuamento Lateral 2,0 m  AD/2,5 m 

Recuamento Fondo 2,5 m - 3,5 m 

CONDICIONS DE APROVEITAMENTO 

Ocupación 

Se admiten as obras de conservación, reforma, rehabilitación, consolidación e 
sustitución. En obras de sustitución, se manterán os parámetros existentes, podendo 
alcanzar a altura en metros de 10,20 (B+2) y 13,45 (B+3), medidos conforme a este 
PXOM 

Edificabilidade  

Altura  

Plantas  

Aproveitamento B.C.  

Sótano  

Prazas garaxe  

USOS 

Principal 

Sit. C:TO-1/ES/EAs/EE  
Sit. I: IA-1/TC/IP-1/VA-1  
Sit. B: RM/TO/TH/THS-1/THS-2/ES/EAs/EE/ER/EC/ED-3 
Sit. E: TH/TO 
Permítese o  cambio de uso existente a calqueira dos permitidos o compatibles, na súa 
situación correspondente, a excepción do cambio de cualquier uso existente a 
vivenda, que estará prohibido. 

Compatibles 
Permítese o  cambio de uso existente a calqueira dos permitidos o compatibles, na súa 
situación correspondente, a excepción do cambio de cualquier uso existente a 
vivenda, que estará prohibido. 

Prohibidos Resto 

Edificacións auxiliares Non se admiten. 

Piscinas  

CONDICIÓNS  ESTÉTICAS  
Cubertas Segundo o previsto nos artigos de condicións estéticas recollidas nestas normas. 

Materiais de cuberta 
Prohíbense expresamente os seguintes materiais: 
 Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos. 
 Recubrementos metálicos brillantes. 

Resto de condicións estéticas Art. 286 
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Plano de situación AOP-6 A Ramallosa. 
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Ortofoto AOP-6. A Ramallosa. 
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Detalle AOP-6. A Ramallosa. Usos y ordenanzas 
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AOP-7 A ÁREA 

Ámbito Será de aplicación no ámbito delimitado nos planos de Ordenación como AOP-7 
Características Residencial unifamiliar de residencia permanente ou de temporada 

GRAOS Grao único 

CONDICIONS DE DESEÑO 
Parcela Mínima 150 m² 

Fronte Mínimo 
Non se contempla 

Tipoloxía segundo a disposición do 
edificio en relación outros edificios 

EX/AD/PA - AI/PA 

Tipoloxía en función da súa 
situación respecto a súa propia 
parcela é as súas superficies libres. 

EI/CI - EI 

Alineacións Planos de ordenación. 

Retranqueo Alineación En aliñación ou libre. - AD/2,0 m 

Retranqueo Lateral 2,5 m - AD/2,5 m 

Retranqueo Fondo 2,5 m - 3,5 m 

CONDICIONS DE APROVEITAMENTO 
Ocupación Non se contempla - s/parcela neta 

Vivendas Plano AOP-8 

Edificabilidade Plano AOP-8 - 0,50 m²/m² - s/parcela neta 

Altura 7,00 m 

Plantas B+1 

Aproveitamento B.C. Permitido - Art 179 

Sótano Permitido 

Prazas garaxe 1 por vivenda 

USOS 
Principal RU 

Compatibles 

Sit. B: TO-1    
Sit I: VA-1  
Sit. E: TC-1/TH-1/ES/EAs/ER/EE/IP-1 

Prohibidos Os non permitidos. 

Edificacións auxiliares Non permitidas 

Piscinas Permitidas – 1,5 m a linderos 

CONDICIÓNS  ESTÉTICAS  
Cubertas Segundo o establecido nas condicións estéticas previstas nestas normas. 

Materiais de cuberta 

Prohíbense expresamente os seguintes materiais: 
 Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos. 
 Recubrementos metálicos brillantes. 

Cerramentos Aliñación e 5 primeiros metros laterais: 1,5 m opaco/0,5 diáfano. Resto hasta 2,00 m. Opaco. 
Resto de condicións estéticas Nos artigos adicados ás condicións estéticas previstas nestas normas. 
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Plano de situación AOP- 7. A Área. 
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Ortofoto AOP-7. A Área 
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Detalle AOP-7. A Área. Usos y ordenanzas 
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AOP-8 VILAMEAN 

Ámbito Será de aplicación no ámbito delimitado nos planos de Ordenación como AOP-8 
Características Residencial unifamiliar de residencia permanente ou de temporada 

GRAOS Grao único 

CONDICIONS DE DESEÑO 

Parcela Mínima 150 m2 

Fronte Mínimo Non se contempla 

Tipoloxía (Art.184.2.B) AI/AD/PA 

Tipoloxía (Art.184.2.D) EI/CI  

Aliñacións Planos de ordenación. 

Recuamento Aliñación En aliñación ou libre.  

Recuamento Lateral 2,5 m  

Recuamento Fondo 2,5 m - 

CONDICIONS DE APROVEITAMENTO 

Ocupación Non se contempla -  

Vivendas Máximo 40 no ámbito 

Edificabilidade 6.481 m² 

Altura 7,00 m 

Plantas B+1 

Aproveitamento B.C. Permitido - Art 180 

Sotos Permitido 

Prazas garaxe 1 por vivenda. 

USOS 

Principal Residencial Unifamiliar 

Compatibles 

Sit. B: TO-1    
Sit I: VA-1  
Sit. E: TC-1/TH-1/ES/EAs/ER/EE/IP-1 

Prohibidos Os non permitidos. 

Edificacións auxiliares Non permitidas 

Piscinas Permitidas – 1,5 m a lindeiros 

CONDICIÓNS  ESTÉTICAS  

Cubertas Art 180   

Materiais de cuberta 

Prohíbense expresamente os seguintes materiais: 
 Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos. 
 Recubrimentos metálicos brillantes. 

Cerramentos Aliñación e 5 primeiros metros laterais: 1,5 m opaco/0,5 diáfano. Resto hasta 2,00 m. Opaco. 
Resto de condicións estéticas Art. 267 
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Plano de situación AOP- 8. Vilameán. 
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Ortofoto AOP-8. Vilameán. 
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Detalle AOP-8. Vilameán. Usos y ordenanzas 
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TÍTULO X.- Normas particulares de Solo en Núcleo Rural 

Capítulo 1. Determinacións Xerais 

Art. 312. Alcance e ámbito 

1. O ámbito de aplicación das Normas Particulares do solo en Núcleo Rural establécese para cada unha das 
zonas  de ordenación urbanística definidas nos planos de cualificación. 

2. As Normas estrutúranse sinalando as seguintes determinacións: 

- O ámbito e o carácter de cada zona. 

- Os graos ou intensidade diferentes que ten a Norma Particular. 

- As condicións de deseño urbano definidas pola tipoloxía da edificación, permitidas as aliñacións 
exteriores e interiores e as condicións de parcelación. 

- As condicións de aproveitamento, definidas pola ocupación, a altura e a edificabilidade. 

- As condicións de uso. 

- As condicións estéticas de carácter específico para cada zona. 

- As condicións singulares que sexan de aplicación. 

3. A aplicación das condicións que establecen as Normas Particulares, efectuarase de tal xeito que 
prevalezan as condicións que resulten máis restritivas cando non exista coincidencia entre elas, sen 
prexuízo do recoñecemento que se efectúa das condicións de parcelación resultantes dos Proxectos de 
Compensación ou Reparcelación aprobados con anterioridade. 

Art. 313. Condicións para a edificación nos núcleos rurais 

1. Cando  se  pretendan  construír  novas  edificacións,  nos núcleos rurais, ou  substituír  ou ampliar as 
existentes,  as  persoas  propietarias  haberán  de  ceder  gratuitamente  ao concello  os  terreos  
necesarios  para  a  apertura  ou  regularización do  viario  preciso  e  executar,  á súa  costa,  a  conexión  
cos  servizos existentes no núcleo nos termos previstos no Artigo 172º.1 da LOUGA. 

Nos casos anteriores deberá solicitarse a sinalización de aliñación, segundo a previsión do artigo 67 das 
presentes Normas. 

2. Para autorizar as edificacións esixirase que a parcela conte con acceso rodado e teña resoltos, con 
carácter previo e a conta do promotor, polo menos os servizos de abastecemento de auga, evacuación e 
tratamento das augas residuais e subministro de enerxía eléctrica, ou noutro caso, garantir a súa 
execución simultánea coa edificación. 

A todos os efectos na aplicación destas Normas se cumprirán os máximos de edificación aos que se 
alude na Memoria deste PXOM. 

Nos núcleos rurais comúns e na parte común dos complexos o acceso rodado deberá ser público. 

De non existir no núcleo rural ou nas súas proximidades as redes de servizo indicadas, deberán 
resolverse por medios individuais con cargo ao promotor da edificación e co compromiso de conexión 
cando se implanten os servizos. 

3. Nos casos anteriores, deberá solicitarse acta de aliñación, segundo a previsión das presentes Normas. 
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Art. 314. División en zonas 

1. Establécense diferentes zonas de ordenación ou ordenanzas particulares nas que se dan os parámetros 
que condicionan as edificacións e os usos do solo. 

2. As condicións de uso e edificación regulan xunto coas Normas Xerais de Usos que se establecen nestas 
normas. 

3. O PXOM establece para as distintas zonas de Solo en Núcleo Rural as seguintes Ordenanzas 
particulares: 

Ordenanza 10: Núcleo Rural Tradicional ................................................... NRT 

Ordenanza 11: Núcleo Rural Común .......................................................... NRC 
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Capítulo 2. Ordenanza 10: Núcleo Rural Tradicional (NRT) 
 

Art. 315. Ficha resumo Ordenanza NRT 

ORDENANZA Núcleo Rural Tradicional. NRT. 

1 Ámbito 
Esta ordenanza será de aplicación en superficies grafadas nos planos de 
Cualificación como Núcleo Rural Tradicional (NRT). 

2 Características 
Vivendas unifamiliares en diferentes tipoloxías, nunha ou dúas plantas, en 
diferentes tamaños de parcela.  

3 Grao Grao 1 Grao 2 Grao 3 

4 Parcela mínima 600 m² 800 m² 1.000 m² 

C
on

di
ci

ón
s 

de
 d

es
eñ

o 

Fronte mínima  6 m. edificacións encostadas a viario / 3 m. edificacións illadas 

Tipoloxía pola disposición en 
relación con outros edificios  

EX/PA EX EX 

Tipoloxía en función da súa 
situación respecto a súa parcela e 
as súas superficies libres 

EI 

Aliñacións Planos de ordenación, ou mínimo 4 m a eixo de vial. 

Recuamento aliñación AD/2,0 m., ou mínimo 4 m a eixo de vial. 

Recuamento lateral AD/2,5 m. 

Recuamento fondo 2,5 m. 

5   

A
pr

ov
ei

ta
m

en
to

 

Ocupación 30% 25% 20% 

Edificabilidade 0,40 m²/m² 0,30 m²/m² 0,25 m²/m² 

Altura 7,00 metros 

Plantas B+I 

Baixo cuberta PERMITIDO 

Soto PERMITIDO 

Prazas de garaxe 1 praza por vivenda  

6 Usos  

U
so

s 

Principal Residencial Unifamiliar  

Compatibles 
Segundo o cadro de uso da Ordenanza Núcleo Rural Tradicional  

Prohibidos 

Edificacións auxiliares PERMITIDAS  

Piscinas PERMITIDAS 

6 Condicións estéticas  

  

Cubertas 

Pendente máxima de cubertas inclinadas = 40 graos 

Pendente mínima = a establecida polo CTE. 

Admítense cubertas planas, xustificando integración. 

Materiais de cuberta 

Prohíbense expresamente os seguintes materiais: 
         - Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos.  
         -  Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos. 
         -  Recubrimentos metálicos brillantes. 

Cerramentos 
Segundo o establecido nas condicións estéticas dos cerramentos previstas nestas 
normas. 
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Art. 316. Ordenanza de núcleo rural tradicional. Condicións particulares 

Sección 2ª. Actuacións permitidas 
Permitiranse, en todos os graos de ordenanza previa licenza municipal, e sen necesidade de autorización 
autonómica previa, as seguintes actuacións: 

- Obras  de  conservación,  restauración,  rehabilitación  e  reconstrución  das edificacións  
tradicionais  ou  de  especial  valor  arquitectónico  existentes  no  núcleo  rural,  sempre  que  non  
supoñan variación das características esenciais do edificio nin alteración do lugar, do seu volume 
nin da tipoloxía orixinaria, sen necesidade de cumprir todas as condicións esixidas polas ordenanzas 
respectivas de núcleo rural.  

- Obras de ampliación en volume anexo interconexionado das edificacións tradicionais existentes que 
non impliquen variación da tipoloxía do volume preexistente, e que se cumpran as condicións 
establecidas nas ordenanzas respectivas de núcleo rural. 

- Nas edificacións non tradicionais existentes dentro do núcleo, estarase ao réxime das presentes 
normas.  

- Admitiranse obras de nova planta en parcelas sen edificar sempre que se axusten ás condicións 
estéticas e de usos establecidas nas presentes NN. 

Sección 3ª. Actuacións non  permitidas. 

Para todos os graos de ordenanza: 

a) Non se permite o derribo ou demolición das construcións existentes, salvo nos seguintes supostos: 

- O de aquelas construcións que non presenten un especial valor arquitectónico. 

- O das edificacións sen valor histórico ou etnográfico, ou o das que téndoo escaso estean en ruína 
técnica. 

- Tódolos engadidos que desvirtúen a tipoloxía, forma e volume de calquera edificación primitiva, ou 
que polos materiais neles empregados supoñan un efecto distorsionador para a harmonía e estética 
do conxunto edificatorio. Igualmente, todos os alpendres, almacéns e edificacións auxiliares que 
estean nas mesmas condicións. 

- O das derivadas dun expediente de reposición da legalidade urbanística. 

b) Solicitarase licenza de demolición acompañando ao proxecto técnico un estudo xustificado e motivado do 
cumprimento e veracidade das circunstancias que o xustifiquen concorren de acordo co sinalado no punto 
anterior. 

c) Están prohibidas as actuacións seguintes: 

- As vivendas encostadas, proxectadas en serie, de características similares e colocadas en 
continuidade en máis de tres unidades. 

- Os novos tendidos aéreos de telefonía, electricidade e outros. 

-  Aqueles usos que, xa sexa polo tamaño das construcións, pola natureza dos procesos de produción, 
polas actividades a desenvolver ou por outras condicións, non sexan propios do asentamento rural. 

- A execución de actuacións integrais e consecuentes operacións de reparcelación, ou outras 
actuacións de parcelación ou segregación do parcelario orixinal, que determinen a desfiguración da 
tipoloxía do núcleo e a destrución dos valores que orixinaron a súa clasificación como tal. 
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- As edificacións características das zonas urbanas e as que xa sexan de vivenda, auxiliares ou de 
outro uso, cuxa tipoloxía resulte impropia coas existentes no asentamento en que se proxecten, de 
acordo coa tipoloxía establecida neste PXOM. Non  se  inclúen  neste  concepto  os  invernadoiros  
con destino  exclusivo  á  produción  agraria,  que  poderán  instalarse  sempre que a súa construción 
sexa a base de materiais lixeiros e facilmente desmontables. 

- As naves industriais de calquera tipo.  

- Aqueles movementos de terras que supoñan unha agresión ao medio natural ou que varíen a 
morfoloxía da paisaxe do lugar. 

- A apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean contemplados no planeamento, así como a 
ampliación dos existentes e o derribo, de maneira inxustificada, de muros tradicionais dos rueiros ou 
corredoiras, salvo disposición do planeamento que o autorice.  

- As novas instalacións destinadas á produción gandeira, salvo as pequenas construcións destinadas a 
usos gandeiros para o autoconsumo. 

Sección 4ª. Condicións de deseño urbano. 
Para todos os graos de ordenanza: 

a) Parcela mínima. 

A parcela mínima non será inferior á sinalada para cada grao, salvo casos excepcionais debidamente 
xustificados de parcelas inferiores situadas entre outras xa edificadas que non procedan, en todo ou en parte, 
dunha parcelación posterior á aprobación deste PXOM, que imposibiliten acadar a parcela mínima, e 
cumprindo o resto de parámetros da ordenanza, e as condicións esixibles de habitabilidade, cun mínimo da 
superficie do grao inmediatamente inferior, e o 70% da parcela mínima no caso do grao 1. 

b) Tipoloxía de edificación. 

En obras de nova edificación a tipoloxía axustarase no posible ás construídas no entorno, autorizándose as 
tipoloxías exenta e pareada.  

Será obrigatorio o encostamento cando exista na parcela lindante unha edificación principal construída sobre 
a linde que constitúa medianeira. Para crear novos encostes, será necesario o proxecto conxunto. 

Art. 317. Condicións de aproveitamento. 

Para todos os graos de ordenanza: 

a)   Ocupación máxima. 

A limitación da ocupación máxima permitida aplicarase na superficie construída sobre e baixo rasante, sobre 
parcela neta, segundo cadro da Ordenanza 10 de Núcleo Rural Tradicional.  En todo caso, o volume das 
edificacións, será similar ao das tradicionais existentes no núcleo rural. No caso de que resulte imprescindible 
excedelo por esixencias de uso ou actividade, haberá de descompoñerse en dous ou máis volumes 
interconexionados entre si, a fin de adaptar a volumetría ás propias tradicionais do medio rural. 

b) Altura máxima. 

A altura máxima será de sete (7) metros en baixo e piso, medidos dende a rasante natural ou legalmente 
alterada, en calquera punto de contacto da edificación co terreo, ata a altura de cornixa. Só poderá ser superado 
en equipamentos xustificadamente por razóns da súa actividade. 

c) Aproveitamento baixo cuberta 

Sempre que non se supere a altura nin a pendente máxima recollidas na presente ordenanza admítese o uso do 
espazo baixo cuberta vinculado  á planta inferior. 

Para o cálculo da superficie computable estarase a o disposto ao artigo do cómputo da edificabilidade 
recollido nestas normas. 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 200 

A  cuberta  terá  unha  pendente igual  ou  inferior  á  media  das existentes  no asentamento,  nunca  superior  
a  40°,  e  estará  formada por  planos  continuos  sen  caneos  nas súas vertentes.  O  aproveitamento  baixo 
cuberta recibirá  a súa  iluminación  e  ventilación  polos  testeiros  e  por  fiestras inclinadas situadas no 
plano deas vertentes das cubertas. Salvo en casos debidamente xustificados e previa autorización preceptiva 
do concello, os materiais a utilizar na terminación da cubrición serán  tella  cerámica  e/ou  lousa,  segundo  a  
tipoloxía  propia  da  zona. Quedan prohibidas as mansardas ou bufardas, salvo naquelas zonas en  que  se  
xustifique  que  formen  parte  das  tipoloxías  tradicionais  e conten coa previa autorización preceptiva do 
concello. Se se xustifica a súa integración no núcleo, mediante estudo do Arquitecto redactor do proxecto, 
serán admisibles as cubertas planas. 

d) Edificabilidade máxima 

Respectaranse as edificabilidades existentes nas construcións actuais. Nas novas construcións ou ampliación 
posible das existentes, fíxase un coeficiente de edificabilidade segundo graos, recollido no cadro. 

e) Sotos 

Permítese a execución de plantas baixo rasante nas edificacións de nova construción. 

f) Dotación de prazas de aparcadoiro 

Para os usos non residenciais acollerase ao regulado no presente PXOM para cada un  deles en número de 
prazas esixidas. 

A dotación mínima será dunha praza por vivenda. 
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Art. 318. Condicións de uso de Ordenanza Núcleo Rural Tradicional 

 
 

Os usos compatibles permitidos nesta zona non resultarán molestos para as vivendas. Para garantir o 
mantemento dos valores característicos do núcleo rural, os usos terciarios e industriais non poderán superar 
un 15% da capacidade edificatoria prevista no presente PXOM para o mesmo. 

A superficie de parcela non ocupada pola edificación, considérase afectada de xeito permanente ao uso libre 
de superficies verdes ou deportivas privadas sen que poida ser destinada a outros usos.  

Art. 319. Condicións estéticas 

Para todos os graos de ordenanza: 

a) Xerais 

As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa paisaxe rural e 
coas construcións tradicionais do asentamento. Para o acabado das edificacións, empregarase a pedra ou os 
materiais tradicionais e propios da zona.  

En edificacións de nova planta e só en casos xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán 
empregarse outros materiais que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións 
tradicionais do entorno. 
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b) Voos 

Deberán cumprir as condicións xerais de edificación das presentes NNUU.    

c) Composición 

Á hora de definir o deseño das novas edificacións terase en conta a adaptación á topografía e demais 
elementos de tipo físico como camiños, cómaros, muros ou valados, vexetación, etc., os cales deben tamén 
conservarse. 

O   volume   máximo   da   edificación   será   similar   ao   das edificacións tradicionais existentes no núcleo 
rural. En caso de que resulte  imprescindible  excedelo  por  esixencias  do  uso  ou  actividade, haberá de 
descompoñerse en dous ou máis volumes conectados entre si, a fin de adaptar as volumetrías ás tipoloxías 
tradicionais propias do medio rural. En todo caso, haberán de adoptarse as medidas correctoras necesarias 
para garantir o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a mínima alteración do relevo natural dos terreos. 
Prohíbese a realización de desmontes e terrapléns máis alá da superficie ocupada pola edificación e os 
necesarios para a situación da edificación sobre o terreo inicial, quedando convenientemente integrados no 
axardinamento da parcela, e sempre e cando non supoñan unha agresión ao medio natural ou varíen a 
morfoloxía da paisaxe do lugar.  

A elección de materiais deberá ser xustificada, buscándose aqueles materiais de acabado cuxa textura e cor se 
integren cos predominantes no núcleo. Non se permiten materiais de acabado brillante ou que reflictan en 
exceso a luz e a imaxe. 

Permítese o uso de aluminio lacado ou material similar en carpintaría exterior, cuxa cor será debidamente 
xustificada en base a criterios de integración no contexto. 

Prohíbese expresamente a utilización de pezas cerámicas para o revestimento de muros de cerramento. 

A proposta arquitectónica estará baseada nos principios básicos de racionalidade e integración no medio; 
principios sobradamente recoñecidos na nosa arquitectura popular. Neste senso o proxecto arquitectónico 
buscará a propia expresión do novo, fuxindo de imitacións e mimetismos respecto á arquitectura tradicional 
ou do pasado, para o que será aceptable a cuberta plana como solución minimizadora do impacto visual das 
novas edificacións. 

Art. 320. Edificacións auxiliares 

Para todos os graos de ordenanza: 

Se existe solo dispoñible e sempre que non alteren a composición das fachadas exteriores, admítense 
edificacións auxiliares dunha única planta cunha altura máxima de cornixa de 2,70 metros, unha pendente de 
cuberta de 70%, cunha altura de cumieira máxima de 3,00 metros  e unha superficie máxima de 30m².  

A execución destas edificacións axustarase ás condicións estéticas esixidas para a edificación principal. 

As edificacións auxiliares poderán situarse illadas, ou encostadas á edificación principal, e exentas ou 
encostadas a lindeiros e aliñación. 

As edificacións auxiliares computarán edificabilidade e ocupación sempre.  Os seus usos serán auxiliares da 
edificación principal, e en ningún caso poderán ter un uso de vivenda independente. Inclúense, coas mesmas 
características, as destinadas a usos gandeiros para autoconsumo. 

En virtude da súa peculiar tipoloxía os hórreos quedan exentos dos condicionantes de retranqueos e deben 
construírse sempre exentos podendo emprazarse incluso diante da edificación principal. Dadas as súas 
características non sería de aplicación a altura máxima de cornixa. 

Admítense piscinas, que gardarán os retranqueos laterais e fondo de  2,00 m. medidos dende o exterior da lámina de 
auga, sen computar ocupación. 

Os cerres terán unha altura máxima de dous (2) metros, medidos desde a rasante natural ou legalmente 
alterada, cun máximo cego de 1,50 m. Prohíbense os acabados de fábrica sen revestir. 
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Capítulo 3. Ordenanza 11: Núcleo Rural Común (NRC) 
 

Art. 321. Ficha resumo Ordenanza NRC 

ORDENANZA Núcleo rural común. NRC 

1 Ámbito 
Esta ordenanza será de aplicación en superficies grafadas nos planos de 
Cualificación como Núcleo Rural Común (NRC) de acordo co Artigo 13, 
aptdo. 3b, da LOUGA 

2 Características 
Vivendas unifamiliares en diferentes tipoloxías, nunha ou dúas plantas, en 
diferentes tamaños de parcelas.  

3 Grao Grao 1 Grao 2 

4 Parcela mínima 800 m² 1.000 m² 

C
on

di
ci

ón
s 

de
 d

es
eñ

o 

Fronte mínima 
6 m. edificacións encostadas a viario 

3 m. en edificacións illadas 

Tipoloxía pola disposición en relación 
con outros edificios  

EX/PA/AD EX 

Tipoloxía en función da súa situación 
respecto a súa parcela e as súas 
superficies libres 

EI 

Aliñacións Planos de ordenación ou mínimo 4 m. a eixo de vial. 

Recuamento aliñación AD/3,0 m ou mínimo 4 m. a eixo de vial. 

 Recuamento lateral AD/3,0 m 3,0 m 

Recuamento fondo 3,0 m 3,0 m 

5   

A
pr

ov
ei

ta
m

en
to

 

Ocupación 25% 20% 

Edificabilidade 0,30 m²/m² 0,25 m²/m² 

Altura 7,00 metros 

Plantas B+I 

Baixo cuberta PERMITIDO 

Soto PERMITIDO 

Prazas de garaxe 2 por vivenda 

6 Usos 

U
so

s 

Principal Residencial unifamiliar ou bifamiliar  

Compatibles 
Segundo cadro de usos do Núcleo Rural Común 

Prohibidos 

Edificacións auxiliares PERMITIDAS  

Piscinas PERMITIDAS 

7 Condicións  Estéticas 

C
on

d
ic

ió
n

s 
es

té
ti

ca
s Cubertas 

Pendente mínima = CTE  
Admítense cubertas planas. 

Materiais de cuberta 
Prohíbense expresamente os seguintes materiais: 
 Fibrocemento, tela asfáltica, revestimentos continuos  
Recubrimentos metálicos brillantes 

Cerramentos 
Segundo o establecido nas condicións estéticas de sobre cerramentos 
previstas nestas normas. 
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Art. 322. Ordenanza de núcleo rural común. Condicións particulares 

Sección 2ª. Actuacións permitidas 
Permitiranse, en todos os graos previa licenza municipal, e sen necesidade de autorización autonómica 
previa, as seguintes actuacións: 

- Obras  de  conservación,  restauración,  rehabilitación  e  reconstrución  das edificacións  
tradicionais  ou  de  especial  valor  arquitectónico  existentes  no  núcleo  rural,  sempre  que  non  
supoñan variación das características esenciais do edificio nin alteración do lugar, do seu volume 
nin da tipoloxía orixinaria, sen necesidade de cumprir tódalas condicións esixidas polas ordenanzas 
respectivas de núcleo rural. 

- Obras de ampliación en volume anexo interconexionado das edificacións tradicionais existentes, 
sempre que non impliquen variación da tipoloxía do volume preexistente, e que se cumpran as 
condicións establecidas nesta ordenanza. 

- Nas edificacións non tradicionais existentes dentro do núcleo, estarase ao réxime das presentes 
normas.  

- Admitiranse obras de nova planta en parcelas sen edificar sempre que se axusten ás condicións 
estéticas e de usos establecidas nas presentes NN. 

Sección 3ª. Actuacións non permitidas 

Quedan prohibidas en todos os graos de solo de núcleo rural común as seguintes actuacións: 

- As edificacións características das zonas urbanas e as que xa sexan de vivenda, auxiliares ou de 
outro uso, de acordo coa tipoloxía resultante das condicións. Non  se  inclúen  neste  concepto  os  
invernadoiros  con destino  exclusivo  á  produción  agraria,  que  poderán  instalarse  sempre que a 
súa construción sexa a base de materiais lixeiros e facilmente desmontables. 

- As naves industriais de calquera tipo.  

- Aqueles movementos de terras que supoñan unha agresión ao medio natural ou que varíen a 
morfoloxía da paisaxe do lugar. 

- A apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean contemplados no planeamento, así como a 
ampliación dos existentes e o derribo, de maneira inxustificada, de muros tradicionais dos rueiros ou 
corredoiras, salvo disposición do planeamento que o autorice.  

- As novas instalacións destinadas á produción gandeira, salvo as pequenas construcións destinadas a 
usos gandeiros para o autoconsumo. 

Sección 4ª. Condicións de deseño urbano. 
Para todos os graos: 

a) Parcela mínima. 

A parcela mínima non será inferior á sinalada no cadro resumo da Ordenanza  para cada grao. Nas actuacións 
integrais delimitadas como POL, a parcela mínima poderase reducir ata o 80%, sempre que o número de 
parcelas resultantes non supere o que sairía do cociente entre superficie total do ámbito e parcela mínima 
segundo grao. 

Para poder edificar e/ou parcelar, esixirase unha fronte mínima de 6 metros para edificacións encostadas a 
aliñación, e de 3 metros para as restantes.  

b) Tipoloxía de edificación.  

Será exenta, pareada ou encostada. Será obrigatorio o encostamento cando exista na parcela lindante 
edificación construída sobre a linde que constitúa medianeira. Para crear novos encostes, será necesario o 
proxecto conxunto. 
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Art. 323. Condicións de aproveitamento. 

Para todos os graos de ordenanza: 

a)   Ocupación máxima. 

A limitación da ocupación máxima permitida aplicarase na superficie construída sobre e baixo rasante, sobre 
parcela neta segundo o cadro . 

b) Altura máxima. 

A altura máxima será de sete (7) metros en baixo e piso, medidos desde a rasante natural ou legalmente 
alterada, en calquera punto de contacto da edificación co terreo, ata a altura de cornixa. Só poderá ser 
superado en equipamentos xustificadamente por razóns da súa actividade.  

c) Aproveitamento baixo cuberta. 

Rexerase polas presentes NN. 

d) Edificabilidade máxima. 

Establécese unha edificabilidade sobre parcela neta segundo o cadro. 

e) Sotos. 

Permítense en calquera tipo de obra. 

f) Dotación de prazas de aparcadoiro 

Esixiranse dúas prazas por vivenda. 

Para os usos non residenciais acollerase ao regulado no presente PXOM para cada un  deles en número de 
prazas esixidas. 

Art. 324. Condicións de usos de Ordenanza  

Para todos os graos de ordenanza: 

Os usos compatibles permitidos nesta zona non resultarán molestos para as vivendas.  

A superficie de parcela non ocupada pola edificación, considérase afectada de xeito permanente ao uso libre 
de superficies verdes ou deportivas privadas sen que poida ser destinada a outros usos.  
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Art. 325. Condicións de uso de ordenanza núcleo rural común 

 

 

Os usos compatibles permitidos nesta zona non resultarán molestos para as vivendas. Para garantir o 
mantemento dos valores característicos do núcleo rural, os usos terciarios industriais non poderán superar un 
15% da capacidade edificatoria prevista no presente PXOM para o mesmo. 

Art. 326. Condicións estéticas 

Para todos os graos de ordenanza: 

a) Xerais 

As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes co entorno. Para o 
acabado das edificacións, empregarase a pedra ou outros materiais que harmonicen co mesmo.  

b) Cubertas 

Preferentemente, os materiais a utilizar na terminación da cubrición serán tella cerámica e/ou lousa, segundo 
a tipoloxía propia da zona. Admítese tamén a utilización de metais que co tempo adquiren unha pátina sen 
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brillo, coma o cobre, o zinc e o aceiro oxidable ou aceiro cortén ou similar. Admítese a solución de cuberta 
plana. 

c) Voos 

Segundo as condicións xerais de edificación.  

d) Composición 

Á hora de definir o deseño das novas edificación terase en conta a adaptación á topografía e demais 
elementos de tipo físico como camiños, cómaros, muros ou valados, vexetación, etc., os cales deben tamén 
conservarse. 

Prohíbese a realización de desmontes e terrapléns máis aló da superficie ocupada pola edificación e  os 
necesarios para a situación da edificación sobre o terreo inicial, quedando convenientemente integrados no 
axardinamento da parcela, e sempre e cando non supoñan unha agresión ao medio natural ou varíen a 
morfoloxía da paisaxe do lugar. En todo caso, rexeranse polas presentes NN. 

As construcións comporanse con volumes elementais de proporción, dimensións e escala acordes coas 
construcións existentes no propio núcleo. 

Non se permiten materiais de acabado brillante ou que reflictan en exceso a luz e a imaxe. 

Permítese o uso de aluminio lacado, materiais sintéticos e o aceiro inoxidable para a carpintería exterior. 
Admítese a utilización de metais que co tempo adquiren unha pátina sen brillo, coma o cobre, o zinc e o 
aceiro oxidable ou aceiro cortén ou similar. 

Prohíbese expresamente a utilización de pezas cerámicas para o revestimento de muros de cerramento. 

e) Edificacións auxiliares. 

Se existe solo dispoñible e sempre que non alteren a composición das fachadas exteriores, admítense 
edificacións auxiliares dunha única planta cunha altura máxima de cornixa de 2,70 metros, unha pendente de 
cuberta de 70%, ata unha altura de cumieira máxima de 3,00 metros  e cunha superficie máxima de 30m².  

A execución destas edificacións axustarase ás condicións estéticas esixidas para a edificación principal. 

As edificacións auxiliares poderán situarse exentas ou encostadas á edificación principal, e exentas ou 
encostadas a lindeiros e aliñación. As edificacións auxiliares computarán edificabilidade e ocupación 
sempre. Os seus usos serán auxiliares da edificación principal, e en ningún caso poderán ter un uso de 
vivenda independente. Inclúense, coas mesmas características, as destinadas a usos gandeiros para 
autoconsumo. 

En virtude da súa peculiar tipoloxía, os hórreos quedan exentos dos condicionantes de retranqueos e deben 
construírse sempre exentos podendo emprazarse incluso diante da edificación principal. Dadas as súas 
características non sería de aplicación a altura máxima de cornixa. 

Admítense piscinas e pistas deportivas ao aire libre, cumprindo un recuamento mínimo a lindeiros laterais e 
fondo de 2,00 m. medidos dende o exterior da lámina de auga ou perímetro /peche da pista, sen computar 
ocupación. 

f) Peches. 

Os cerres terán unha altura máxima de dous (2) metros, medidos desde a rasante natural ou legalmente 
alterada, cun máximo cego de 1,50 m. Prohíbense os acabados de fábrica sen revestir, salvo os materiais con 
acabado visto. 

 

 



 
 

 

PXOM de Ordenación Municipal
Nigrán (Pontevedra)

 

Marzo de 2013 página 208 

TÍTULO XI.- Normas particulares de Solo Urbanizable 

Capítulo 1.  Determinacións xerais 

Art. 327.  Alcance e ámbito de aplicación 

1. O PXOM clasifica como Solo Urbanizable os terreos que non teñen a condición de solo urbano, de 
núcleo rural nin rústico, considerando que poden ser obxecto de transformación urbanística de 
conformidade coa Lei e o contido destas Normas.  

2. De acordo coas definicións contidas nestas Normas, é de aplicación o Artigo 14 da L9/2002.  

Art. 328.   Categorías de Solo Urbanizable 

De conformidade co establecido no Artigo 14 e nos Artigos 21, 22 e 23 da L9/2002, establécese unha 
única categoría de Solo Urbanizable: Solo Urbanizable Delimitado (SUD) 

Capítulo 2. Solo Urbanizable Delimitado 

Art. 329.  Alcance e desenvolvemento 

1. O desenvolvemento do PXOM nas áreas de solo urbanizable delimitado realizarase mediante o 
correspondente Plan Parcial, sempre que o PXOM non establecese as condicións de ordenación detallada 
que fagan innecesaria a aprobación de planeamento de desenvolvemento.  

2. Os Plans Parciais que se tramiten nesta categoría de solo abarcarán sectores completos e axustaranse ás 
previsións establecidas no presente PXOM. 

Art. 330.  Prazo de execución do planeamento. 

1. O desenvolvemento do Solo Urbanizable Delimitado realizarase mediante a redacción dos Plans Parciais 
correspondentes a cada Sector, establecéndose un prazo máximo para a presentación de catro anos a 
partir da publicación da Aprobación Definitiva do PXOM, e oito anos para a súa execución.  

2. El incumprimento deste prazo estarase ao disposto no Artigo 128 da L9/2002. 

3. Os solos destinados a Sistemas Xerais adscritos a sectores de solo urbanizable poderanse  obter  de 
forma anticipada ao desenvolvemento do sector a través das fórmulas de ocupación directa, permuta 
forzosa, expropiación forzosa ou convenio urbanístico, de conformidade coa lexislación urbanística 
vixente. 

Art. 331.  Sistemas Xerais de Infraestruturas 

1. Respecto aos custes das infraestruturas de saneamento e depuración de augas e a súa repercusión 
económica nos novos desenvolvementos urbanísticos no solo urbanizable delimitado, deberase actuar 
conforme se establece no Artigo 132 da L9/2002 e a normativa vixente de aplicación para cada caso.  

2. Disporase de polo menos un Punto Limpo para a recollida de residuos urbanos de orixe domiciliario, no 
solo de cesión de sistemas xerais municipais. 

3. Será obrigatorio que todas as edificacións de servizos de transformación e subministración de  enerxía 
eléctrica se localice baixo rasante. 

4. Disporase no solo que teña cualificación de industrial, os correspondentes centros de recollida de 
residuos non perigosos. A construción de tales centros levarase a cabo a costa dos promotores e a súa 
xestión corresponderá ao órgano xestor do sector. 
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Art. 332.  Determinacións sobre os ámbitos 

O PXOM inclúe e identifica os ámbitos de Solo Urbanizable Delimitado coa inclusión de fichas 
específicas que conteñen as características particulares de cada un dos sectores. 

Art. 333.  Condicións urbanísticas e determinacións dos Plans Parciais 

Os Planes Parciais detallarán e axustarán as determinacións previstas nos Artigos 62 a 65 da L9/2002 e a 
estas normas.  
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TÍTULO XII.- Normas particulares de Solo Rústico 

Capítulo 1. Disposicións Xerais 

Art. 334.  Alcance e ámbito de aplicación 

1. Constitúen o Solo Rústico o conxunto das áreas do Municipio que o PXOM clasifica como tal, por 
considerar que deben ser preservados dos procesos de desenvolvemento urbano polos seus recursos 
naturais, valores paisaxísticos, ambientais, culturais e económicos vinculados ao uso agrícola, forestal ou 
gandeiro, debendo protexerse para a súa conservación e facilitar as actuacións necesarias de 
recuperación dos seus valores intrínsecos.  

2. O ámbito de aplicación desta regulación corresponde a todas aquelas superficies grafadas nos Planos de 
Clasificación como Solos Rústicos.  

Art. 335.  Categorías de Solo Rústico 

No solo rústico do termo municipal distínguense as categorías recollidas no artigo 11 desta Normativa, que se 
reflicten nos planos de clasificación Solo Rústico de Especial Protección das augas (SREP-AG) 

Art. 336.  Réxime de uso do solo rústico 

1. Os propietarios de terreos clasificados como solo rústico terán o dereito a usar, desfrutar e dispoñer deles 
de conformidade coa súa natureza e destino rústico. Para estes efectos, os propietarios poderán levar a 
cabo: 

a) Accións sobre o solo ou subsolo que non impliquen movemento de terras, tales como 
aproveitamentos agropecuarios, pastoreo, cavadura e desecación, así como valados con elementos 
naturais ou de sebes. 

b) Accións sobre as masas arbóreas, tales como aproveitamento de leña, aproveitamento madeireiro, 
entresacas, mellora da masa forestal, outros aproveitamentos forestais, repoboacións e tratamento 
fitosanitario, de conformidade coa lexislación aplicable en materia forestal. 

Ademais, poderán levar a cabo as actuacións complementarias e imprescindibles para o 
aproveitamento madeireiro, tales como a apertura de vías de saca temporais, os cargadoiros 
temporais de madeira e o estacionamento temporal de maquinaria forestal, sempre que os 
propietarios se comprometan a repoñer os terreos ao seu estado anterior no prazo que se determine. 
Para estes efectos, o concello poderá esixir a prestación das garantías necesarias. 

c) Outras accións autorizadas pola lexislación autonómica 

2. Os propietarios de solo rústico deberán: 

a) Destinalos a fins agrícolas, forestais, gandeiros, cinexéticos, ambientais ou a outros usos vinculados 
á  utilización racional dos recursos naturais dentro dos límites que, se é o caso, establezan a 
lexislación urbanística e de ordenación do territorio. 

b) Solicitar autorización da Comunidade Autónoma para o exercicio das actividades e usos autorizables 
nos casos previstos legalmente.   

c) Solicitar, nos supostos previstos na lexislación urbanística, a oportuna licencia municipal para o 
exercicio das actividades e usos previstas no cadro cadro de usos en solo rústico segundo normativa 
do Plan de Ordenación do Litoral e normativa urbanística vixentes desta Normativa. 

d) Realizar ou permitir realizar á administración competente os traballos de defensa do solo e a 
vexetación  necesarios para a súa conservación e para evitar riscos de inundación, erosión, incendio, 
contaminación ou calquera outro risco de catástrofe ou simple perturbación do medio ambiente, así 
como da seguridade e saúde públicas. 
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e) Cumprir as obrigas e condicións sinaladas na lexislación urbanística ou sectorial para o exercicio das 
facultades que correspondan a cada categoría de solo rústico, así como as maiores restricións que  
impoñan os instrumentos de ordenación do territorio ou as autorizacións autonómicas previas. 

Art. 337.  Condicións xerais de protección 

1. Os terreos clasificados como solo rústico gozan da protección que lles outorgan a lexislación urbanística 
e sectorial e os instrumentos de ordenación do territorio en atención aos concretos valores naturais, 
ambientais, paisaxísticos, produtivos, históricos, arqueolóxicos, culturais, científicos, educativos, 
recreativos ou outros determinantes da súa clasificación e categorización. Forma parte da dita protección 
a limitación dos usos e actividades reflexada no cadro de usos en solo rústico segundo normativa do Plan 
de Ordenación do Litoral e normativa urbanística vixentes desta Normativa. 

2. O réxime urbanístico para cada categoría de solo rústico de especial protección contido na Lei 9/2002, 
opera sempre sen prexuizo das maiores limitacións impostas pola normativa sectorial de costas onde esta 
resulte de aplicación. 

3. O PXOM pode clasificar terreos superpoñendo varias categorías de solo rústico. En caso de que exista 
contradición entre os réximes de usos e actividades aplicables a cada categoría, prevalecerá o que 
outorgue maior protección. 

Art. 338.  Desenvolvementos mediante Instrumentos de Planeamento 

1. O desenvolvemento das previsións destas Normas no solo rústico efectuarase de forma directa ou a 
través de Plans Especiais para as finalidades previstas na lexislación vixente, e que en concreto poden 
ser: 

- A protección e potenciación da paisaxe, a protección dos valores naturais e culturais  ou  a 
protección das actividades agrarias. 

- A conservación e mellora do medio rural. 

- A protección das vías de comunicación e infraestruturas básicas do territorio coa execución directa 
destas últimas e dos sistemas xerais. 

- A creación do equipamento autorizado nesta clase de solo. 

- A ordenación de todo uso ou instalación autorizable ou existente que así o requira. 

2. Redactaranse tamén Plans Especiais cando se trate de ordenar unha área de concentración de actividades 
propias desta clase de solo, así como cando se trate de implantar instalacións agropecuarias ou 
compatibles cuxa dimensión, servizos ou complexidade requiran deste instrumento. 

Art. 339.  Actividades e usos en solo rústico 

1.  No solo rústico é posible desenvolver determinadas actividades e usos, construtivos ou non construtivos, 
en función da categoría de solo e de acordo co previsto na lexislación urbanística e nos instrumentos de 
ordenación do territorio. 

2. No cadro de usos en solo rústico segundo normativa do Plan de Ordenación do Litoral e normativa 
urbanística vixentes desta Normativa relaciónanse as actividades e usos que contempla a LOUGA nas as 
distintas categorías do solo rústico e o Plan de Ordenación do Litoral para as súas áreas, e que poderán 
ser: 

a) De acordo coa LOUGA: 

˗ Permitidos (L): usos e actividades compatibles coa protección que proporciona a categoría de 
solo rústico correspondente, sen prexuízo da esixibilidade de licenza urbanística municipal e 
demais autorizacións sectoriais que procedan. 

˗ Autorizables (A): usos e actividades suxeitos a autorización da Administración autonómica 
previa á licenza urbanística municipal e nos que deban valorarse en cada caso as circunstancias 
que xustifiquen a súa autorización, coas cautelas que procedan. 
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˗ Prohibidos (P-vermello): usos e actividades incompatibles coa protección de cada categoría de 
solo ou que implican un risco relevante de deterioro dos valores protexidos. 

b) De acordo co Plan de Ordenación do Litoral: 

˗ Permitidos (P): usos e actividades coherentes coas determinacións establecidas para cada área 
do Plan de Ordenación do Litoral, sen prexuízo da esixibilidade de licenza urbanística 
municipal e da autorización urbanística previa da Administración autonómica ou outras 
autorizacións sectoriais. 

˗ Incompatibles (I-vermello): usos e actividades incongruentes e desconformes coas 
determinacións establecidas para cada área do Plan de Ordenación do Litoral e que implican un 
risco relevante de deterioro dos seus valores. 

˗ Compatibles (C): usos e actividades para cuxa autorización deberá previamente obterse o 
informe do órgano competente en materia de ordenación do territorio e paisaxe, que valorará 
para cada caso as circunstancias que xustifiquen a súa implantación, coas cautelas que procedan 
en atención ás particularidades de cada área do Plan de Ordenación do Litoral. 

3. O réxime de actividades e usos aplicable a cada área e categoría do solo rústico virá determinado pola 
aplicación conxunta da LOUGA e do Plan de Ordenación do Litoral, tal e como se resume do cadro de 
usos en solo rústico segundo normativa do Plan de Ordenación do Litoral e normativa urbanística 
vixentes desta Normativa. As posibles dúbidas resolveranse tendo en conta o criterio de maior protección 
ambiental. 

4. Nos supostos permitidos na lexislación vixente poderanse desenvolver en solo rústico certos usos e 
actividades previa tramitación dun plan especial de infraestruturas e dotacións. 

Art. 340.  Cadro de usos en solo rústico segundo normativa do Plan de Ordenación do Litoral e 
normativa urbanística vixentes 

1. O seguinte cadro recolle a relación de actividades e usos en solo rústico contempladas na lexislación 
urbanística vixente e no Plan de Ordenación do Litoral e fixa o seu réxime de acordo co indicado no 
artigo anterior desta Normativa. 

2. A lenda correspondente ao cadro do apartado primeiro é a seguinte: 

(1) No solo rústico de protección agropecuaria serán autorizables os usos e actividades que podan 
establecerse a través dos  instrumentos  de  ordenación do  territorio. En solo rústico de protección 
forestal, nos montes públicos de utilidade pública serán autorizables os usos admitidos na súa lexislación 
sectorial. 

(2) Permitiranse  mediante licenza municipal as  instalacións  necesarias  para  a execución e o 
funcionamento da correspondente infraestrutura. 

(3) Únicamente  serán  autorizables  os  usos vinculados funcionalmente  á  infraestrutura correlativa,  así  
como  os  que  poidan  establecerse  a  través  dos instrumentos de ordenación do territorio. 

(4) Serán autorizables as actividades e construcións vinculadas directamente coa conservación, 
utilización, aproveitamento e gozo do dominio público, do medio natural e do patrimonio cultural, e os 
que poidan establecerse a través dos instrumentos previstos na lexislación de ordenación do territorio, 
sempre que non   leven á transformación da súa natureza rústica e quede garantida a integridade dos 
valores obxecto  de protección. 

(5) Será autorizable a ampliación de cemiterios preexistentes. 

(6) Serán autorizables as construcións e instalacións necesarias para actividades de talasoterapia, augas  
termais, sistemas de tratamento ou depuración de augas, estaleiros e instalacións imprescindibles 
necesarias para a implantación de aparcadoiros abertos ao uso público para o acceso ás praias, á práctica 
dos deportes náuticos e para a implantación de paseos marítimos ou fluviais, así como instalacións de 
praia e actividades de carácter sociodeportivo, sociocultural, recreativo e de baño, que se desenvolvan ao 
aire libre, coas obras e instalacións imprescindibles para o uso do que se trate. En todo caso deberá 
quedar garantida a integridade dos valores obxecto de protección.          
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(7) Serán autorizables os  sistemas  de tratamento  ou  depuración  de  augas  e  as  actividades 
vinculadas directamente  coa  conservación, coa utilización e co gozo do medio natural, e os que poidan 
establecerse a través dos instrumentos previstos na lexislación de ordenación do territorio, ou polo 
planeamento dos recursos naturais previsto na lexislación de protección e conservación da natureza, 
sempre que non leven á transformación da súa natureza rústica e quede garantida a integridade dos 
valores obxecto de protección. 

(8) Para autorizar estes usos será necesario obter o previo informe favorable da consellería competente 
en materia de conservación de espazos naturais sobre o cumprimento da lexislación sectorial 
autonómica, estatal e da UE que resulten aplicables. 
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P.O.L. P.O.L. P.O.L. P.O.L. P.O.L. P.O.L. P.O.L. LOUGA LOUGA LOUGA LOUGA LOUGA LOUGA LOUGA LOUGA LOUGA 

ART. 53 Art.54 Art.55 Art.56 Art.57 Art.58 Art.59 Art.36 Art.37 Art.37 Art.37 Art.38 Art.38 Art.39 Art.38 Art.38

INTERMAREAL COSTEIRA MELLORA ORDENACION CORREDOR INTERESE ESP. NATURAIS ORDINARIA AGROPECUARIA FORESTAL INFRAESTRUCTURAS AUGAS COSTAS ESP. NATURAIS PAISAXE PATRIMONIO

1. USOS E ACTIVIDADES NON CONSTRUCTIVOS (3) (4) (5) (5) (8) (5) (5)

A) Accións sobre o solo ou subsolo que impliquen
movementos de terra, tales como:

a.1) Dragaxes, defensa de ríos e rectificación de canles. C C C P C C C L L L P L L L L L

a.2) Abancalamentos, desmontes, recheos e outras
análogas. 

I I C P C C C L L L P L L L L L

B) Actividades de lecer, tales como práctica de deportes
organizados, acampada dun día e actividades
comerciais ambulantes. 

b1) Practica de deportes organizados. P P P P P P P L L L P L L L L L

b2) Acampada dun día e actividades comerciais
ambulantes.

I P P P P P P L L L P L L L L L

C) Actividades científicas, escolares e divulgativas. P P P P P P P L L L P L L L L L

D) Depósito de materiais, almacenamento e parques de
maquinaria e estacionamento ou exposición de
vehículos ao aire libre.

I I C P I I I L A A P P P P P P

E) Actividades extractivas, incluída a explotación mineira,
as canteiras e a extracción de áridos ou terras, así como
os seus establecementos de beneficio.

I I C C I I I A A A P P P P P P

F) Accións sobre o solo ou o subsolo que non impliquen
movemento de terras, tales como aproveitamentos
agropecuarios, pastoreo, cava.

P P P P P P P

G) Desecamento. I I I I I I I

H) Valados con elementos naturais ou de sebes. I P P P P P P

I) Accións sobre as masas arbóreas, tales como
aproveitamento de leña, aproveitamento madereiro,
entresacas, mellora da masa forestal, outros
aproveitamentos forestais, repoboacións e tratamento
fitosanitario, de conformidade coa lexislación sectorial
de aplicación en materia forestal, asi como as suas
actuacións complementarias imprescindibles.

I C C C C C C

J) Marisqueo tradicional e recollida selectiva de algas. P P

USO OU ACTIVIDADE
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2. USOS E ACTIVIDADES CONSTRUCTIVOS

A) Construcións e instalacións agrícolas en xeral, tales
como as destinadas ao apoio das explotacións
hortícolas, almacéns agrícolas, talleres, garaxes,
parques de maquinaria agrícola, viveiros e
invernadoiros, ou outras análogas.

a1) Construcións e instalacións agrícolas en xeral, tales
como as destinadas ao apoio das explotacións
hortícolas,   almacéns   agrícolas, ou outras análogas.

I I P P C I I L L L P P P P P P

a2) Talleres, garaxes, parques de maquinaria
agrícola ou outras análogas.

I I C P I I I L L L P P P P P P

a3) Viveiros   e invernadoiros, ou outras análogas. I I P P C I I L L L P P P P P P

B) Construcións e instalacións destinadas ao apoio da
gandaría extensiva e intensiva, granxas, currais
domésticos e establecementos nos que se aloxen,
manteñan ou críen animais, e instalacións apícolas.

I I C P I C C L L L P P P P P P

C) Construcións e instalacións destinadas á xestión
forestal e as de apoio á explotación forestal, así como
as de defensa forestal, talleres, garaxes e parques de
maquinaria forestal.

I I C P I C C L L L P P P P P P

D) Instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas
e previstas na ordenación sectorial destas, así como, en
todo caso, as de subministración de carburante. 

I I C P I C C L L L A(4) P P P P P

E)  Construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo 
no medio rural e que sexan potenciadoras do medio
onde se situen.
e1) Novas construcións destinadas ao turismo no
medio rural e que sexan potenciadoras do medio
onde se situen.

I I I C I I I A A A P A A A A A

e2) Rehabilitacións destinadas ao turismo no medio
rural e que sexan potenciadoras do medio onde se
situen.

C C P P C C C A A A P A A A A A

F) Instalacións necesarias para os servizos técnicos
de telecomunicacións, a infraestrutura hidráulica e as
redes de transporte, distribución e evacuación de
enerxía eléctrica, gas, abastecemento de auga e
saneamento, sempre que non implique a urbanización
ou transformación urbanística dos terreos polos que
discorren. 

C C C P C C C L L L L(4) L L A L L

G) Construcións e instalacións para equipamentos e
dotacións que deban localizarse necesariamente no
medio rural. Como son: 

g1a.) Os cemiterios, centros de investigación e
educación ambiental e paradores de turismo.

I C C C I C C A A A P P/A(6) P/A(6) P P P

g1b.) Escolas agrarias e campamentos de turismo. I I C C I I I A A A P P/A(6) P/A(6) P P P

g2.) Outros equipamentos públicos ou privados dos
recoñecidos na epígrafe 33.2.g) da Lei urbanística.

I I C C I I I A A A P P/A(6) P/A(6) P P P

g3.) Pirotecnias. I I I C I I I A A A P P/A(6) P P/A(6) P P P P
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Ademais, mediante a aprobación dun PE de dotacións
regulado polo artigo 71 desta Lei (LOUGA), poderán
permitirse equipamentos públicos ou privados.

P.E. P.E. P P P P P P

H) Construcións destinadas a usos residenciais
vinculados á explotación agrícola ou gandeira.

I I C P I I I A A A P P P P P P

I) Muros de contención, así como peches ou valado de
predios.

I C P P C C C L L L P L L L L L

J) Instalacións de praia e actividades de carácter
deportivo, sociocultural, recreativo e de baño, que se
desenvolvan ao aire libre, coas obras e instalacións
imprescindibles para o uso do que se trate.
j1) Instalacións de praia e actividades de carácter
deportivo, sociocultural, recreativo e de baño, que se
desenvolvan ao aire libre.

I C C P C C C L A A P A(7) A(7) A(10) P P

j2) Obras e instalacións imprescindibles para o uso do
que se trate, relacionados coas anteriores.

I C C P C I I L A A P A(7) A(7) A(10) P P

K) Construcións destinadas ás actividades extractivas,
incluídas as explotacións mineiras, as canteiras e a
extracción de áridos e terras, así como aos seus
establecementos de beneficio e actividades
complementarias de primeira transformación,
almacenamento e envasado de productos do sector
primario, sempre que garden relación directa coa
natureza, extensión e destino do terreo, ou
explotación do recurso natural.

I I I C I I I A A A P P P P P P

L) Construcións e instalacións destinadas a
establecementos de acuicultura.

I1) Construcións e instalacións de apoio a acuicultura e
marisqueo de carácter tradicional.

C C C P C C C A A A P A A A(10) A A

l2) Construcións e instalacións de acuicultura en terra. I I C P I I I A A A P A A A(10) A A

M) Infraestruturas de abastecemento, tratamento,
saneamento e depuración de augas, de xestión e
tratamento de residuos, e instalacións de xeración ou
infraestruturas de produción de enerxía.

C C C P C C C L L L L(4) P P P P P

N) Ampliación de cemiterios preexistentes.          

Ñ) Construccións e instalaciós necesarias para
actividades de talasoterapia, augas termais e os seus
sistemas de tratamento ou depuración de augas.

C C P P C C C

O) Estaleiros. C C C P C I I

P) Instalacións imprescindibles necesarias para a
implantación de aparcadoiros abertos ao uso público
para o acceso ás praias.

I I C P I I I

Q) Instalacións imprescindibles para a práctica dos
deportes nauticos.

C C P P C C C

R) Instalacións imprescindibles para a implantación dos
paseos marítimos ou fluviais.

C C P P C C C
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3. OUTROS USOS E ACTIVIDADES

A) Actividades vinculadas directamente coa
conservación, utilización e gozo do dominio público, do
medio natural e do patrimonio cultural sempre que non
leven consigo a transformación do seu carácter e quede
garantida a integridade dos valores obxecto de
protección.

P P P P P P P

B) Usos admitidos pola lexislación de costas para a
protección, restauración e utilización do dominio público
marítimo-terrestre, coas particularidades establecidas
no título IV, capítulo VI, relativo ás praias e o seu
contorno. Todas estas actuacións deberán tomar como
base os criterios de intervención recollidos no presente
Plan, asi como na guía de boas prácticas que para
tal efecto realizará a Consellería competente en
materia de ambiente.

P P P P P P P

C) Obras de rehabilitación, renovación e reforma de
edificacións existentes de carácter tradicional ou de
singular valor arquitectónico, e en especial as que
estean recollidas no planeamento territorial ou
urbanístico  como  elementos  de interése integrantes do 
patrimonio cultural paisaxístico etnográfico do litoral. En
todos estos casos admitirase o cambio de uso
para vivenda, fins dotacionais ou establecementos
hoteleiros, hoteis rurais e de restauración conforme a
lexislación relativa ó turismo de Galicia, e o establecido
no artigo 95 desta normativa. (POL).

C C C P C C C

D) No dominio público portuario, os previstos na súa
lexislación estatal reguladora.

P P P P P P P
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Art. 341.  División e segregación de predios en solo rústico 

1. Serán indivisibles: 

a. As parcelas rústicas vinculadas á construción, segundo Art. 42.1 e) da LOUGA. 

b. As parcelas en solo rústico, excepto aquelas que se deriven da execución, conservación ou 
servizo de infraestruturas públicas, da execución de equipamentos públicos, da realización de 
actividades extractivas ou enerxéticas, da execución do presente PXOM, ou a mellora das 
explotacións agropecuarias existentes. En todo caso respectarase a superficie mínima e 
indivisible que determine a lexislación agraria. 

2. Poderá autorizarse a división de parcelas vacantes de edificación por razón de partición de herdanzas, 
sempre que se faga constar o compromiso expreso de non edificar os lotes resultantes e non afecte a 
solos de especial protección agropecuaria. Esta condición de inedificabilidade dos terreos debe facerse 
constar expresamente no rexistro da propiedade e en todos os actos de transición da propiedade. 

3. Autorízase  exclusivamente a división de parcelas que teña por finalidade regularizar a configuración de 
parcelas lindantes, a segregación e simultánea agregación en unidade de acto. 

4. Os  actos  de  segregación  a  que  se  refire  os  puntos  anteriores,  estarán  suxeitos  á  obtención  da 
correspondente licenza, de conformidade co previsto nas Normas do Presente PXOM. 

5.  A  consideración  da  existencia  dunha  parcelación  urbanística  levará  á non  tramitación  dos 
procesos  de  autorización  de  licenza  municipal  que  puidesen  solicitarse,  así  como  a  paralización 
inmediata  das  obras  e  outras  intervencións  que  se  iniciasen,  sen  prexuízo  das  sancións 
pertinentes. 

Art. 342.  Condicións xerais das edificacións en solo rústico 

1. Para outorgar licenza ou autorizar calquera clase de edificacións ou instalacións no solo rústico deberá 
xustificarse o cumprimento das seguintes condicións: 

a) Garantir o acceso rodado de uso público adecuado á implantación, o abastecemento de auga, a 
evacuación e o tratamento de augas residuais, a subministración de enerxía eléctrica, a recollida, o 
tratamento, a eliminación e a depuración de toda clase de residuos e, de ser o caso, a previsión de 
aparcadoiros suficientes, así como corrixir as repercusións que produza a implantación na capacidade e 
funcionalidade das redes de servizos e infraestruturas existentes. Estas solucións deberán de ser 
asumidas como custo a cargo exclusivo do promotor ou da promotora da actividade, formulando 
expresamente o correspondente compromiso en tal sentido e achegando as garantías esixidas para o 
efecto pola administración na forma que regulamentariamente se determine. 

b) Prever as medidas correctoras necesarias para minimizar a incidencia da actividade solicitada sobre o 
territorio, así como todas aquelas medidas, condicións ou limitacións tendentes a conseguir a menor 
ocupación territorial e a mellor protección da paisaxe, os recursos produtivos e o medio natural, así como 
a preservación do patrimonio cultural e a singularidade e tipoloxía arquitectónica da zona. 

c) Cumprir as seguintes condicións de edificación: 

˗ A superficie máxima ocupada pola edificación en planta non excederá do 20% da superficie do 
predio. No entanto, as edificacións destinadas a explotacións gandeiras, os establecementos de 
acuicultura e as infraestruturas de tratamento ou depuración de augas poderán ocupar ata o 60% 
da superficie da parcela, e a ampliación dos cemiterios a totalidade da súa superficie. 
Excepcionalmente, os instrumentos establecidos pola lexislación de ordenación do territorio 
poderán permitir unha ocupación superior para estas actividades, sempre que se manteña o 
estado natural, polo menos, nun terzo da superficie da parcela. 

˗ O volume máximo da edificación será similar ao das edificacións existentes no solo rústico do 
contorno. No caso de que resulte imprescindible excedelo por esixencias do uso ou da 
actividade autorizable, procurará descompoñerse en dous ou máis volumes conectados entre si 
co fin de adaptar as volumetrías ás tipoloxías propias do medio rural. En todo caso, deberán 
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adoptarse as medidas correctoras necesarias para garantir o mínimo impacto visual sobre a 
paisaxe e a mínima alteración do relevo natural dos terreos. 

˗ As características tipolóxicas da edificación deberán ser congruentes coas tipoloxías do 
contorno; en particular, as condicións de volumetría, tratamento de fachadas, a morfoloxía e o 
tamaño dos ocos e das solucións de cuberta, que, en todo caso, estarán formadas por planos 
continuos sen crebas nas súas vertentes. 

˗ Nos solos rústicos de protección ordinaria, agropecuaria, forestal ou de infraestruturas, de augas 
e de costas, a altura máxima das edificacións non poderá exceder as dúas plantas nin os 7 
metros medidos no centro de todas as fachadas, desde a rasante natural do terreo ao arranque 
inferior da vertente de cuberta. Excepcionalmente, poderá exceder os 7 metros de altura cando 
as características específicas da actividade, debidamente xustificadas, fixesen imprescindible 
excedelos nalgún dos seus puntos. Nos demais solos rústicos protexidos, as edificacións non 
poderán exceder unha planta de altura nin 3,50 metros medidos de igual forma, agás nos casos 
debidamente xustificados de infraestruturas de tratamento ou depuración de augas. Poderán 
igualmente exceptuarse aquelas instalacións propias de usos agrícolas, acuícolas ou gandeiros 
que necesiten alturas excepcionais, logo do informe, en todo caso, da consellaría competente na 
materia. 

˗ As características estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os acabados serán acordes 
coa paisaxe rural e as construcións do contorno. En tal sentido, para o acabado das edificacións 
empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e propios da zona. En casos xustificados 
pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais acordes cos 
valores naturais, coa paisaxe rural e coas edificacións tradicionais do contorno. 

˗ Os cerramentos e valados serán preferentemente vexetais, sen que os realizados con material 
opaco de fábrica excedan a altura de 1 metro, agás en parcelas edificadas, onde poderán 
alcanzar 1,50 metros. En todo caso, deben realizarse con materiais tradicionais do medio rural 
no que se localicen, e non se permitirá o emprego de bloques de formigón ou outros materiais 
de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados na forma que 
regulamentariamente se determine. 

d) Cumprir as seguintes condicións de posición e implantación: 

˗ A superficie mínima da parcela sobre a que se situará a edificación será a establecida en cada 
caso pola lexislación urbanística e o PXOM, sen que para tal efecto sexa admisible a adscrición 
doutras parcelas. 

˗ Os edificios situaranse dentro da parcela, adaptándose no posible ao terreo e ao lugar máis 
apropiado para conseguir a maior redución do impacto visual e a menor alteración da topografía 
do terreo. 

˗ Os recuamentos das construcións aos lindes da parcela deberán garantir a condición de 
illamento e en ningún caso poderán ser inferiores a 5 metros. 

˗ As condicións de abancalamento obrigatorio e de acabado dos bancais resultantes deberán 
definirse e xustificarse no proxecto, de modo que quede garantido o mínimo impacto visual 
sobre a paisaxe e a mínima alteración da topografía natural dos terreos. 

˗ Manterase o estado natural dos terreos ou, se é o caso, o uso agrario deles ou con plantación de 
arboredo ou especies vexetais en, polo menos, a metade da superficie da parcela, ou nun terzo 
dela cando se trate de infraestruturas de tratamento ou depuración de augas. 

e) Farase constar obrigatoriamente no rexistro da propiedade a vinculación da total superficie real do 
predio á construción e ao uso autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso 
e á edificabilidade impostas pola autorización autonómica. 

f) En todo caso, o prazo para o inicio das obras será de seis meses, contados desde o outorgamento da 
licenza municipal correspondente, e deberán concluírse as obras no prazo máximo de tres anos, contado 
desde o outorgamento da licenza. 
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g) Transcorridos os devanditos prazos, entenderase caducada a licenza municipal e a autorización 
autonómica, logo de expediente tramitado con audiencia da persoa interesada, e cursaranse as ordes de 
execución correspondentes. 

2. Ás obras de derrubamento e demolición que se pretendan realizar en solo rústico seralles aplicable o 
disposto no artigo 30 desta Normativa. 

Art. 343.  Condicións adicionais que deben cumprir as edificacións destinadas a usos residenciais 
vinculados ás explotacións agrícolas ou ganadeiras. 

As edificacións destinadas a uso residencial complementario da explotación agrícola ou gandeira, ademais 
das condicións xerais especificadas no artigo anterior, cumprirán as seguintes: 

a) A edificación deberá estar intimamente ligada á explotación agrícola ou gandeira do solicitante. Para 
tal efecto, deberá acreditarse fidedigna e imprescindiblemente que o solicitante é titular dunha 
explotación das sinaladas e que esta cumpre os requisitos que regulamentariamente se determinen. 

b) Que a edificación teña a condición de illada, prohibíndose a construción de varias edificacións 
residenciais sobre unha mesma parcela e as edificacións destinadas a usos residenciais colectivos ou non 
vinculados á explotación. 

c) En todo caso, a superficie mínima esixible para poder edificar nunca será inferior a 4.000 metros 
cadrados, a superficie ocupada pola edificación non superará o 5 % da superficie neta da parcela. 

Art. 344.  Condicións adicionais para outras actividades constructivas non residenciais. 

As construcións en solo rústico distintas das sinaladas no artigo anterior, ademais das condicións xerais 
especificadas no artigo das condicións xerais das edificacións en solo rústico desta Normativa, cumprirán as 
seguintes: 

a) A superficie da parcela na que se sitúe a edificación non será inferior a 3.000 metros cadrados, agás 
nos supostos previstos nas letras “f” e “j” do punto 2º do cadro do do cadro de usos en solo rústico 
segundo normativa do Plan de Ordenación do Litoral e normativa urbanística vixentes desta Normativa, 
e no tocante á ampliación de cemiterios e instalacións de tratamento e depuración de augas. 

b) Deberá xustificarse cumpridamente a idoneidade da localización elixida e a imposibilidade ou 
inconveniencia de situalas en solo urbano ou urbanizable con cualificación idónea. Tal xustificación 
non será necesaria cando se trate das construcións sinaladas nas letras a), b) c), d) e f) do punto 2º do 
cadro de usos en solo rústico segundo normativa do Plan de Ordenación do Litoral e normativa 
urbanística vixentes desta Normativa. 

1. Excepcionalmente, poderá outorgarse licenza, sen necesidade de autorización autonómica previa, para a 
execución de pequenas construcións e instalacións ao servizo e funcionamento das infraestruturas e 
obras públicas, sempre que quede xustificada a construción ou instalación coa natureza, extensión e 
destino actual do predio no que se localicen e non se superen os 50 metros cadrados de superficie total 
edificada nin a altura máxima dunha planta nin 3,50 metros. En todo caso, a tipoloxía da edificación e os 
materiais de construción serán os determinados no artigo das condicións xerais das edificacións en solo 
rústico desta Normativa. 

Igualmente, poderá permitirse, sen suxeición ao disposto no presente artigo e no artigo das condicións 
xerais das edificacións en solo rústico desta Normativa, a instalación de invernadoiros con destino 
exclusivo ao uso agrario que se instalen con materiais lixeiros e facilmente desmontables. 

Este réxime excepcional só será aplicable no ámbito do solo rústico de protección ordinaria e de especial 
protección agropecuaria, forestal ou de infraestruturas. 

2. As obras de simple conservación e as obras menores non precisarán autorización autonómica con 
anterioridade á obtención da preceptiva licenza urbanística municipal. 

3. As novas explotacións gandeiras sen base territorial non poderán situarse a unha distancia inferior a 
1.000 metros dos asentamentos de poboación e a 250 metros da vivenda máis próxima. Cando se trate de 
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novas explotacións con base territorial, a distancia mínima aos asentamentos de poboación e á vivenda 
máis próxima será de 100 metros. 

O instrumentos de ordenación do territorio poderán reducir ou aumentar estas distancias dentro do seu 
ámbito territorial de aplicación, respectando en todo caso o establecido pola lexislación sectorial que 
sexa aplicable. 

 

En Nigrán, marzo da 2013. 

 

 


