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O presente documento constitue a MEMORIA XUSTIFICATIVA que está integrada por:

MEMORIA INFORMATIVA.
Recolle toda a información urbanística que resulta necesaria para a elaboración do plan xeral, en todo o relativo
o medio físico, poboación, infraestructuras, edificacións e construccións, usos do solo, relacións municipais e
comarcais, etc.

DESCRIPCIÓN DA ORDENACIÓN.
Neste apartado descríbense os obxetivos e criterios de Plan Xeral, así como as solucións de ordenación
adoptadas para cada unha das suas determinacións básicas: estructura xeral e orgánica do territorio, clasificación
do solo, ordenación e determinacións establecidas en cada unha das distintas clases de solo, determinacións
relativas á xestión e execución do plan, estratexia.

XUSTIFICACIÓN DAS DETERMINACIÓNS.
•

Motivación das decisións de tipo discrecional: razones polas que se adoptóu por unha ou outra alternativa
das diferentes posibles ó respecto de cada determinación básica.

•

Xustificación do cumplimento dos estándares, indicadores, criterios ou límites establecidos pola lexislación
urbanística e sectorial vixente.

•

Xustificación da coherencia dlas determinacións do plan xeral co contido dos instrumentos de ordenación do
territorio, e específicamente cas Directrices de ordenación do territorio de Galicia.

TRAMITACIÓN DO PLAN XERAL.
Neste apartado descríbese pormenorizadamente para cada fase: Documento para Aprobación Inicial, Documento
para Aprobación Provisional e Documento para Aprobación Definitiva, o resultado da tramitación (exposicións
públicas, informes sectoriais, etc).
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1. MEMORIA INFORMATIVA
1.1.- PLANEAMENTO ACTUAL
Vilariño de Conso. Actualmente dispón da Delimitación de Núcleo Rural de Venda do Bolaño aprobado o
23 de outubro de 2008 e a Delimitación de Núcleo Rural Vilariño e de A Faceira aprobado o dia 1 de marzo
de 2011.
Tamén ten desenrolado o Plan Especial de Infraestructuras e Dotación do Centro da Terceira Idade;
planemento que se incorpora sen modificacións a este PXOM.
Manzaneda. Dispón dun Plan de Ordenación do Medio Rural aprobado o 27 de xuño do ano 2003 e una
Delimitación se Solo Urbano aprobada o 17 de decembro de 1981.
Viana do Bolo. Non dispón de planeamento.
A Gudiña. Ten o Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado o 29 de abril do ano 2002
Castrelo do Val. Ten o Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado o 16 de decembro de 2008.
Laza. Ten o Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado o 26 de febreiro de 2008.
Chandrexa de Queixa. Non dispón de planeamento.

1.2.- LEXISLACIÓN VIXENTE.
1.2.1.- Lexislación de carácter xeral
Estatal
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre. APRUEBA EL REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA
LEY DE SUELO
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO
Real Decreto 417/2006 de 7 de abril. DESARROLLA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL
CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE
MARZO
Orden 2230/2005 de 6 de julio. ORDEN POR LA QUE SE REDUCE LA LINEA LIMITE DE
EDIFICACION EN LOS TRAMOS DE LAS LINEAS DE LA RED FERROVIARIA DE INTERES GENERAL
QUE DISCURRAN POR ZONAS URBANAS
Orden FOM/1323/2005 de 5 de mayo. DELEGA LA COMPETENCIA PARA LA MODIFICAICÓN DE LA
LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN EN LAS LÍNEAS FERROVIARIAS
Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo. LEY DE CATASTRO INMOBILIARIO
Real Decreto 1541/2003 de 5 de diciembre. MODIFICA EL D. 584/1972, DE SERVIDUMBRES
AERONAUTICAS, Y EL D. 1844/1975 DE SERVIDUMBRES AERONAUTICAS EN HELIPUERTOS,
PARA REGULAR EXCEPCIONES A LOS LIMITES ESTABLECIDOS POR LAS SUPERFICIES
LIMITADORAS DE OBSTACULOS ALREDEDOR DE AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS
Ley 49/2003 de 26 de noviembre. LEY DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS
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Real Decreto 1231/2003 de 26 de septiembre. AUTOPISTAS Y AUTOVIAS DE LA RED DE
CARRETERAS DEL ESTADO
Ley 38/1999 de 5 de noviembre. LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
Real Decreto 579/1999 de 16 de abril. MODIFICACION DEL REGLAMENTO GENERAL DE
CARRETERAS
Ley 62/1997 de 26 de diciembre. MODIFICACION DE LA LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA
MARINA MERCANTE
Real Decreto 1191/1997 de 19 de diciembre. MODIFICACION DEL REGLAMENTO GENERAL DE
CARRETERAS
Real Decreto 268/1995 de 24 de febrero. ACTUALIZACION DE LA LEY 22/1988 Y DEL REGLAMENTO
GENERAL EN RELACION CON LA DETERMINACION DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION
GENERAL DEL ESTADO FACULTADOS PARA LA IMPOSICION DE MULTAS
Ley 29/1994 de 24 de noviembre. ARRENDAMIENTOS URBANOS
Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre. REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS
Ley 27/1992 de 24 de noviembre. LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE
Orden 30/10/1992 de 30 de octubre. DETERMINA LA CUANTIA DEL CANON DE OCUPACION Y
APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE
Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre. REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACION DE LOS
TRANSPORTES TERRESTRES
Real Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre. REGLAMENTO GENERAL PARA EL DESARROLLO Y
EJECUCION DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS
Ley 25/1988 de 29 de julio. LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES
Ley 22/1988 de 28 de julio. LEY DE COSTAS
Ley 16/1987 de 30 de julio. ORDENACION DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES
Real Decreto 2098/1985 de 6 de noviembre. MODIFICA LA TABLA II DEL ANEXO I DEL
REGLAMENTO DE ZONAS E INSTALACIONES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL
Real Decreto 2486/1980 de 26 de septiembre. REGLAMENTO DE LA LEY DE PUERTOS DEPORTIVOS
Real Decreto 2857/1978 de 28 de agosto. REGLAMENTO GENERAL PARA EL REGIMEN DE LA
MINERIA
Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto. REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL
DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION
URBANA
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio. APRUEBA EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN
URBANA
Real Decreto 2421/1978 de 2 de junio. REGLAMENTO DE LA LEY 11/1975, DE 12 DE MARZO, SOBRE
SEÑALES GEODESICAS Y GEOFISICAS
Real Decreto 689/1978 de 10 de febrero. REGLAMENTO DE ZONAS E INSTALACIONES DE INTERES
PARA LA DEFENSA NACIONAL QUE DESARROLLA LA LEY 8/1975 DE 12 DE MARZO, DE ZONAS E
INSTALACIONES DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONAL
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Ley 8/1975 de 12 de marzo. ZONAS E INSTALACIONES DE INTERES PARA LA DEFENSA
NACIONAL
Orden de 23 de marzo de 1972. RESUELVE ASUNTOS SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DEL
MINISTERIO DE LA VIVIENDA, A PROPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN AL VIGENTE LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y
ORDENACIÓN URBANA DE 12 DE MAYO DE 1968 Y EN EL DECRETO 83/1963 DE 18 DE ENERO,
CON INDICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA EN CADA CASO
Decreto 584/1972 de 24 de febrero. SERVIDUMBRES AERONAUTICAS
Ley 16/12/1954 de 16 de diciembre. LEY DE EXPROPIACION FORZOSA
Ley 11 de 11 de mayo de 1888.CODIGO CIVIL

Galicia
Instrución 1/2011 de 12 de abril. PARA A APLICACIÓN DA LEI 2/2010, DO 25 DE MARZO, DE
MEDIDAS URXENTES DE MODIFICACIÓN DA LEI 9/2002, DO 30 DE DECEMBRO, DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE GALICIA
Instrución 2/2011 de 12 de abril. PARA A APLICACIÓN DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCEIRA
DA LEI 2/2010, DO 25 DE MARZO, DE MEDIDAS URXENTES DE MODIFICACIÓN DA LEI 9/2001, DO
30 DE DECEMBRO, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE
GALICIA, SOBRE EDIFICACIÓNS SEN LICENZA
Instrución 3/2011 de 12 de abril. PARA A APLICACIÓN DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMO
TERCEIRA DA LEI 9/2002, DO 30 DE DECEMBRO, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN
DO MEDIO RURAL DE GALICIA, NA REDACCIÓN DADA POLA LEI 2/2010, DO 25 DE MARZO
Instrución 4/2011 de 12 de abril. SOBRE A METODOLOXÍA DE CÁLCULO DO GRAO DE
CONSOLIDACIÓN EDIFICATORIA NA DELIMITACIÓN DO SOLO DE NÚCLEO RURAL, AO ABEIRO
DO DISPOSTO NA LEI 2/2010, DO 25 DE MARZO, DE MEDIDAS URXENTES DE MODIFICACIÓN DA
LEI 9/2002, DO 30 DE DECEMBRO, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO
RURAL DE GALICIA
Decreto 19/2011 de 10 de febreiro. APROBA DEFINITIVAMENTE AS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DO TERRITORIO
Decreto 20/2011 de 10 de febreiro. APROBA DEFINITIVAMENTE O PLAN DE ORDENACIÓN DO
LITORAL DE GALICIA
Lei 2/2010 de 25 de marzo. MEDIDAS URXENTES DE MODIFICACIÓN DA LEI 9/2002, DO 30 DE
DECEMBRO, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE GALICIA
Orde 15/9/2008 de 15 de setembro. APROBA INICIALMENTE AS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO DE GALICIA
Resolución 08/09/2008 de 8 de setembro. APROBA O MODELO DE ACREDITACIÓN DOS
INSPECTORES E SUBINSPECTORES URBANÍSTICOS
Lei 6/2008 de 19 de xuño. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE VIVENDA E SOLO, POLA QUE SE
MODIFICA A LEI 9/2002, DO 30 DE DECEMBRO, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN
DO MEDIO RURAL DE GALICIA
Resolución 06/06/2008 de 6 de xuño. PLAN DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA PARA O ANO 2008
Decreto 213/2007 de 31 de outubro. APROBA OS ESTATUTOS DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA
LEGALIDADE URBANÍSTICA
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Lei 6/2007 de 11 de maio. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E
DO LITORAL DE GALICIA
Lei 2/2006 de 14 de xuño. DEREITO CIVIL DE GALICIA
Orde 20/2/2006 de 20 de febreiro. PLAN DE INSPECCION URBANISTICA AUTONOMICA
Decreto 223/2005 de 16 de xuño. REGULAMENTO DE ORGANIZACION E FUNCIONAMENTO DO
XURADO DE EXPROPIACION DE GALICIA
Decreto 158/2005 de 2 de xuño. COMPETENCIAS AUTONOMICAS NA ZONA DE SERVIDUME DE
PROTECCION DO DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE
Decreto 124/2005 de 6 de maio. DECRETO 124/2005, DO 6 DE MAIO, POLO QUE SE REGULA A
FIGURA DE ESPAZO NATURAL DE INTERESE LOCAL E A FIGURA DE ESPAZO PRIVADO DE
INTERESE NATURAL.
Lei 15/2004 de 29 de decembro. MODIFICACION DA LEI 9/2002, DO 30 DE DECEMBRO, DE
ORDENACION URBANISTICA E PROTECCION DO MEDIO RURAL DE GALICIA
Circular 4/2003 de 10 de decembro. CIRCULAR INFORMATIVA DE LA LEY DEL SUELO
Orde 1/8/2003 de 1 de agosto. EXPLOTACION AGROPECUARIA FAMILIAR Y TRADICIONAL PARA
LOS EFECTOS DE LO INDICADO EN LA LEY 9/2002
Circular 1, 2 y 3/2003 de 31 de xullo. TRES CIRCULARES INFORMATIVAS SOBRE LA NUEVA LEY
DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Decreto 308/2003 de 26 de xuño. RELACION DE CARRETERAS DE TITULARIDAD DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Lei 9/2002 de 30 de decembro. LEI DE ORDENACION URBANISTICA E PROTECCION DO MEDIO
RURAL EN GALICIA
Lei 12/2001 de 10 de setembro. MODIFICACION DE LA LEY DE CONCENTRACION PARCELARIA DE
GALICIA
Decreto 80/2000 de 23 de marzo. PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES DE INCIDENCIA
SUPRAMUNICIPAL
Decreto 330/1999 de 9 de decembro. UNIDADES MINIMAS DE CULTIVO EN GALICIA
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro. REGULAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA O
DESENVOLVEMENTO E APLICACION DA LEI DO SOLO DE GALICIA
Instrución 1/1998 de 24 de xullo. INSTRUCCION SOBRE LA APLICACION DE LA LEY DEL SUELO DE
GALICIA EN EL MARCO DE LA NUEVA LEY 6/1998 SOBRE EL REGIMEN DEL SUELO Y
VALORACIONES
Lei 10/1995 de 23 de novembro. LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA
Lei 1/1995 de 2 de xaneiro. PROTECCION AMBIENTAL DE GALICIA
Lei 4/1994 de 14 de setembro. CARRETERAS DE GALICIA
Orde 14/5/1991 de 14 de maio. NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE LA CORUÑA, LUGO, ORENSE Y PONTEVEDRA.
Ordenanza de 2 de decembro de 1972.NORMAS DE ORDENACIÓN COMPLEMENTARIAS Y
SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA

5

Plan Xeral de Ordenación Municipal
- Memoria Xustificativa -

1.2.2.- Lexislación de carácter sectorial
AEROPORTOS
Estatal
Real Decreto 1541/2003 de 5 de diciembre. HELIPUERTOS
Real Decreto 1257/2003 de 3 de octubre. RUIDO EN LOS AEROPUERTOS
Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre. SOBRE LA ORDENACIÓN DE LOS AEROPUERTOS DE
INTERÉS GENERAL Y SU ZONA DE SERVICIO, EN EJECUCIÓN DE LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 166 DE LA LEY 13/1996, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL

AUGAS
Estatal
Orden ARM/2656/2008 de 10 de septiembre. APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA
Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre. ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS DEPURADAS
Real Decreto 1341/2007 de 11 de octubre. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO
Real Decreto 907/2007 de 6 de julio. APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA
Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de abril. MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS,
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio. DEROGA DIFERENTES DISPOSICIONES EN MATERIA DE
NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN
Ley 16/2002 de 1 de julio. PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Real Decreto 927/1988 de 29 de julio. APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL AGUA Y DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EN DESARROYO DE LOS TÍTULOS
II Y III DE LA LEY DE AGUAS

Galicia
Lei 9/2010 de 4 de novembro. AUGAS DE GALICIA
Decreto 127/2008 de 5 de xuño. DESENVOLVE O RÉXIME XURÍDICO DOS HUMIDAIS PROTEXIDOS
E SE CREA O INVENTARIO DE HUMIDAIS DE GALICIA
Decreto 132/2005 de 28 de abril. MODIFICA O DECRETO 110/2004, DO 27 DE MAIO, POLO QUE SE
REGULAN OS HUMIDAIS PROTEXIDOS

COSTAS
Galicia
Lei 6/2007 de 11 de maio. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E
DO LITORAL DE GALICIA
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ESTRADAS
Estatal
Orden FOM/1740/2006 de 24 de mayo. MODIFICA LA ORDEN DEL MINISTERIO DE FOMENTO DE 16
DE DICIEMBRE DE 1997, POR LA QUE SE REGULAN LOS ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL
ESTADO, LAS VIAS DE SERVICIO Y LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS
Orden FOM/392/2006 de 14 de febrero. MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDEN DE 16 DE
DICIEMBRE DE 1997, POR LA QUE SE REGULAN LOS ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL
ESTADO, LAS VIAS DE SERVICIO Y LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SERVICIO
Orden FOM/3480/2003 de 28 de noviembre. SECCION DE FIRMES
Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre. REHABILITACION DE FIRMES
Orden 16/12/1997 de 16 de diciembre. REGULA LOS ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL ESTADO,
LAS VIAS DE SERVICIO Y LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS

Galicia
Decreto 138/2008 de 22 de maio. REGULA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE GALICIA
Lei 3/2007 de 9 de abril. PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE
GALICIA

FERROCARRIL
Estatal
Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre. APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SECTOR
FERROVIARIO
Real Decreto Ley 1/2004 de 7 de mayo. APLAZA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 39/2003, DE 17
DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR FERROVIARIO
Ley 39/2003 de 17 de noviembre de 2002. LEY DEL SECTOR FERROVIARIO

Galicia
Lei 3/2007 de 9 de abril. PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE
GALICIA

INSTALACIONS AGROPECUARIAS
Galicia
Lei 3/2007 de 9 de abril. PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE
GALICIA

INSTALACIONS ELECTRICAS DE ALTA E MEDIA TENSION
Galicia
Lei 3/2007 de 9 de abril. PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE
GALICIA
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INSTALACIONS INDUSTRIAIS
Galicia
Lei 3/2007 de 9 de abril. PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE
GALICIA

MINAS
Estatal
Ley 54/1980 de 5 de noviembre. MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MINAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN
A LOS RECURSOS MINERALES ENERGÉTICOS
Ley 22/1973 de 21 de julio. MINAS

Galicia
Instrución Informativa 5/2010 de 20 de xullo. RELATIVA AOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS
XEOTÉRMICOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Lei 3/2008 de 23 de maio. ORDENACIÓN DA MINARÍA DE GALICIA

MEDIO AMBIENTE
Estatal
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero. ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN
Ley 6/2010 de 24 de marzo. MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO
1/2008, DE 11 DE ENERO
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre. APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO
PARCIAL DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero. APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
Ley 42/2007 de 13 de diciembre. DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD
Ley 34/2007 de 15 de noviembre. CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA
Ley 26/2007 de 23 de octubre. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre. DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE,
DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y
EMISIONES ACÚSTICAS
Real Decreto 1369/2007 de 19 de octubre. ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE DISEÑO
ECOLÓGICO APLICABLES A LOS PRODUCTOS QUE UTILIZAN ENERGÍA
Ley 5/2007 de 3 de abril. RED DE PARQUES NACIONALES
Ley 10/2006 de 28 de abril. MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES
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Ley 9/2006 de 28 de abril. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE DETERMINADOS PLANES Y
PROGRAMAS EN EL MEDIO AMBIENTE.
Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre. DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE,
DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A LA EVALUACION Y GESTION DEL RUIDO AMBIENTAL
Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo. INVENTARIO NACIONAL DE ZONAS HUMEDAS
Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre. RELATIVO AL OZONO EN EL AIRE AMBIENTE
Ley 43/2003 de 21 de noviembre. LEY DE MONTES
Ley 37/2003 de 17 de noviembre. LEY DEL RUIDO
Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo. REGLAMENTO PUBLICO HIDRAULICO
Ley 16/2002 de 1 de julio. PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre. REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE
PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES
RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A EMISIONES
RADIOELECTRICAS
Ley 41/1997 de 5 de noviembre. MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACIÓN
DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES
Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre. REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DEL REAL.
DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, DE 22-JUN DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Real Decreto 547/1979 de 20 de febrero. MODIFICACION DEL DECRETO 833/1975, DE 6-FEB
Decreto 833/1975 de 6 de febrero. DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE ATMOSFERICO
Decreto 2661/1967 de 19 de octubre. APRUEBA LAS ORDENANZAS A LAS QUE HAN DE
SOMETERSE LAS PLANTACIONES FORESTALES EN CUANTO A LA DISTANCIA QUE HAN DE
RESPETAR CON LAS FINCAS COLINDANTES

Galicia
Lei 7/2008 de 7 de xullo. PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA
Decreto 133/2008 de 12 de xuño. REGULA A AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL
Decreto 127/2008 de 5 de xuño. DESENVOLVE O RÉXIME XURÍDICO DOS HUMIDAIS PROTEXIDOS
E SE CREA O INVENTARIO DE HUMIDAIS DE GALICIA
Resolución 08/01/2008 de 8 de xaneiro. INSTRUCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS ITR/01/08, DO 8 DE
XANEIRO DE 2008, DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL,
REFERENTE Á ELABORACIÓN DE SOLOS (TECNOSOLOS) DERIVADOS DE RESIDUOS.
Lei 3/2007 de 9 de abril. PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE
GALICIA
Decreto 67/2007 de 22 de marzo. REGULA O CATÁLOGO GALEGO DE ÁRBORES SENLLEIRAS
Lei 5/2006 de 30 de xuño. PROTECCION, CONSERVACION E MELLORA DOS RIOS GALEGOS
Decreto 105/2006 de 22 de xuño. REGULA AS MEDIDAS RELATIVAS Á PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTAIS, Á PROTECCIÓN DOS ASENTAMENTOS NO MEDIO RURAL E Á
REGULACIÓN DE APROVEITAMENTOS E POBOACIÓNS FORESTAIS
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Decreto 74/2006 de 30 de marzo. DECRETO 74/2006, DO 30 DE MARZO, POLO QUE SE REGULA O
CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Decreto 555/2005 de 10 de novembro. MEDIDAS PROVISIONAIS EN RELACION COA UTILIZACION
DO DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
Decreto 208/2005 de 14 de xullo. XESTION E INTEGRACION AMBIENTAL DE OCOS OCASIONADOS
POR ANTIGAS ACTIVIDADES, CON EXCEDENTES DE TERRAS E ROCHAS PROCEDENTES DE
GRANDES OBRAS
Resolución de 30 de abril de 2004.RESOLUCION DO 30 DE ABRIL DE 2004, POLA QUE SE DISPON A
PUBLICACION, NO D.O.G., DA CARTOGRAFIA ONDE SE RECOLLEN OS LIMITES DOS ESPAZOS
NATURAIS DECLARADOS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION DOS VALORES NATURAIS POLO
DECRETO 72/2004, DO 2 DE ABRIL
Decreto 72/2004 de 2 de abril. DECLARACION DE ESPAZOS COMO ZONAS DE ESPECIAL
PROTECCION DOS VALORES NATURAIS
Lei 8/2002 de 18 de decembro. LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
Lei 9/2001 de 21 de agosto. CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Orde 28/10/1999 de 28 de outubro. ORDEN PARA LA DECLARACION PROVISIONAL DE LAS ZONAS
PROPUESTAS PARA SU INCLUSION EN LA RED EUROPEA NATURA 2000, COMO ESPACIOS
NATURALES EN REGIMEN DE PROTECCION GENERAL
Decreto 442/1990 de 13 de setembro. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA
Decreto 132/2005 de 28 de abril. MODIFICA O DECRETO 110/2004, DO 27 DE MAIO, POLO QUE SE
REGULAN OS HUMIDAIS PROTEXIDOS

PROTECCION DO PATRIMONIO
Estatal
Real Decreto 162/2002 de 8 de febrero. MODIFICACION DEL ART. 58 DEL REAL DECRETO 111/1986 Y
LA LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL
Ley 7/2001 de 14 de mayo. MODIFICACION DE LA LEY DE PATRIMONIO DEL ESTADO
Real Decreto 111/1986 de 28 de enero. PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL
Ley 16/1985 de 25 de junio. LEY DE PATRIMONIO HISTORICO
Decreto 449/1973 de 22 de febrero.SE COLOCAN BAJO LA PROTECCIÓN DEL ESTADO LOS
"HÓRREOS" O "CABAZOS" ANTIGUOS EXISTENTES EN ASTURIAS Y GALICIA

Galicia
Lei 5/2011 de 30 de setembro. PATRIMONIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 45/2001 de 1 de febreiro. REFUNDICION DE LA NORMATIVA EN MATERIA DEL CAMINO
DE SANTIAGO
Decreto 199/1997 de 10 de xullo. REGULACION DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Lei 3/1996 de 10 de maio. LEY DE PROTECCION DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO DE GALICIA
Lei 8/1995 de 30 de outubro. LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA
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1.3.- ANALISE DO CONCELLO
1.3.1.- Equipamentos
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1.3.2.- Rede Viaria e Comunicacións.
Estradas da Deputación
a) Estrada Viana do Bolo-Vilariño de Conso-Manzaneda.
Comenza no casco de Viana, partindo da anterior e despois de cruzar outra ponte sobre o río Bibei, chega a
Vilariño continuando a Manzaneda. Considérase necesario o ensanche desta ponte a un ancho total de 10,00 m.
(7,50 m. de calzada e 1,25 m.de beirarúa).

Estradas do concello
Das estradas antes descritas parten ramales que unen tódolos núcleos do Concello, estando en bastante bo estado
e incluso moitas delas ben asfaltadas.

1.3.3.- Servicios urbanísticos.
1.3.3.1.- Descripción
•

Traída e fornecemento de auga.

A vila de Vilariño dispón de traída e abastecemento de auga, realizada fai anos, con captación de manantial e
conducción a varios depósitos de pequena capacidad e rede de distribución. Esta traída de augas complementase
no vrao cunha elevación do río Conso.
Os núcleos rurais solen ter redes de distribución de auga (a cargo dos propios veciños) por captación de
manantiais, servicios en xeral deficintes, polo que con cargo ó Fondo de Cooperación cas Entidades Locais o
Concello está acometendo traídas de auga as diferentes parroquias.

•

Rede de saneamento.

A Vila de Vilariño dispón de depuradora de augas residuales de recente construcción.
En canto os núcleos rurales o servicio corre a cargo do Concello que esta facendo un gran esforzo para que
tódolos pobos podan dispoñer de él ca execución de fosas sépticas.

•

Rede de alumeado público.

Servicio do concello que nos derradeiros anos instalou e renovou a práctica totalidade dos núcleos de poboación.
Só quedan unhos pequenos pobos por facer un tendido novo, porque inda que sexa en deficiente estado poseen
tendido vello.

•

Recollida de lixo.

Tódolos pobos dispoñen de contenedores para depositar o lixo que despois é recollido por dous camións
compactadores.

•

Liñas telefónicas.

Existe este servicio en tódolos pobos do concello.

1.3.3.2.- Estudio sobre a capacidade
•

SANEAMENTO.

A depuradora ten unha capacidade dun caudal medio de 3 m3/día, cun caudal punta do doble, co cal cubre por
completo as necesidades do núcleo urbán que da servicio podendo asumir nun futuro un maior caudal
No caso das fosas sépticas, efectuando unha limpeza anual, sus capacidades son suficintes para as demandas
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colectivas de cada núcleo.
•

OUTROS SERVICIOS

No caso doutros servicios como son: a enerxía eléctrica, a telefonía, o gas, o alumeado público ou a xestión de
residuos sólidos, a capacidade dos mesmos, á hora de realizar o suministro, cubre de maneira eficaz as
necesidades do concello, o cal non exime ás compañías suministradoras de acometer os reforzos necesarios no
caso dun aumento da demanda existente.

1.3.3.3.- Estudio sobre a demanda estimada
•

ABASTECEMENTO.

Para realizar o dimensionamento da rede de abastecemento haberá que estudiar os usos e necesidades de
consumo de auga que terán as industrias, os cultivos de regadío, os núcleos de poboación, etc.
.- A dotación mínima de auga potable en zonas residenciais non será inferior a 5 litros/habitante/día ou 2
litros/día/vivenda, esta dotación deberá axustarse ás exixencias que a normativa sectorial específica ou
ordenanza municipal poidan sinalar incrementar.
.-Estímase que a dotación de auga para industria debe ser como mínimo de 4 m3/día/Ha (no caso de industrias
específicas, estudiaráse de forma particular).
.-Para a dotación de regadío (varia según o terreo e o tipo de cultivo), estímase entre 5 e 7 litros/m2/día).
.-No caso da dotación contra incendios, cumpliráse o establecido no CTE (Código Técnico da Edificación) ou
normativa que a sustitúa.
•

SANEAMENTO.

Para estimar a cantidade orixinada de augas negras residuais o máis adecuado é estimar o seu volume en función
das augas de abastecemento, despreciando as perdas nas redes. No caso da estimación do caudal das augas
pluviais faráse en función dos datos obtidos pola estación pluviométrica nos derradeiros anos.
•

ENERXÍA ELÉCTRICA.

Para valorar a nova demanda de suministro eléctrico indicaráse cales son os usos da zona, así como as
necesidades de enerxía eléctrica que terán as distintas edificacións que se integren na mesma.
•

TELEFONIA.

En función da previsión da demanda total calcúlase o número de puntos de interconexión, tendo en conta a
capacidade dos armarios de telefonía.
.-Vivendas: 1,2 a 2 líneas por vivenda.(según a categoría e utilización)
.-Locais comerciais: 1 a 2 líneas por local.
.-Hoteis e hospitais : 1 línea/habitación.
.-Oficinas: 1 línea por cada dous postos de traballo ou 1 línea cada 6 m2
.-Polígonos Industriais 2 líneas por parcela.
•

ALUMEADO PÚBLICO.

Para determinar a demanda é preciso coñecer o que se pretende iluminar, cal vai ser a súa función, así como o
emplazamento e o entorno no cal vaise a actuar.
Para determinar a calidade dol alumeado requerido así como as posibilidades de disposición e montaxe das
unidades será necesario analizar a natureza da calzada e os entorno mais cercano, así como o tratamento da
superficie do firme, que nos determinará as propiedades de reflexión e luminosidade durante a noite.
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2. DESCRIPCIÓN DA ORDENACIÓN
2.1.- OBXETIVOS DO PLAN XERAL, E SOLUCIÓNS ADOPTADAS
Partindo do diagnóstico realizado sobre a situación urbanística dos concellos limítrofes e como inciden dentro do
noso concello, en base os estudios sobre o medio rural e o modo de asentamento da poboación, así como ó
estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico, e en concordancia cas directrices
establecidas pola corporación municipal no marco da súa política urbanística no presente apartado establécense
os obxetivos, criterios e solucións xerais da ordenación para o concello de Vilariño de Conso.
O obxetivo fundamental do plan xeral básase en configurar un modo que favoreza o desenrolo equilibrado e
sostible do territorio, contribuíndo a elevar a calidade de vida e a cohesión social da poboación,
compatibilizándoa ca protección e potenciación do patrimonio natural e cultural existente.
A ordenación establecida compleméntase cos seguintes obxetivos, criterios e solucións xerais:

2.1.1.- Potenciar o actual siatema de núcleos de poboación.
A ordenación establecida persigue o respeto e potenciación do actual sistema de núcleos de poboación, como a
alternativa mais racional para optimizar costes de urbanización e posibilitar a consecución dun nivel de dotacións
adecuado as necesidades e demandas da poboación, e compatibles cas exixencias legais.
En paralelo con este obxetivo xeral, a ordenación establecida persigue ademáis:

a) Dirixir o desenrolo de forma equilibrada e armónica.
b) Conservar as características tradicionais dos núcleos rurais.
O plan xeral fomentará a conservación das zonas orixinarias dos núcleos rurais de poboación, respetando a súa
vez os crecementos que fóronse producindo no entorno das zonas tradicionais.

2.1.2.- Completar a estructura territorial.
Partindo dos actuais sistemas de comunicacións e de infraestructuras de servicios e tendo en conta as previsións
de desenrolo, o plan xeral complementa a estructura territorial, de acordo cos seguintes criterios:

a) Millora das comunicacións viarias entre os principais núcleos de poboación do concello.
b) Extender, reforzar ou ampliar as infraestructuras de servicios nas áreas de novo desenrolo.
c) Establecer as necesarias reservas de solo para equipamento en función do crecemento futuro.

2.1.3.- Preservar os valores naturais e culturais.
A preservación dos valores naturais e culturais realízase atendendo ós seguintes criterios:
a) Defensa da paisaxe e das áreas de interese existentes no concello.
O plan xeral preserva do desenrolo urbán e da implantación de todos aqueles usos que poideran degradar os seus
valores, o sistema hidrográfico, as zonas de interese paisaxístico, os xacementos arqueolóxicos, así como as
áreas do territorio vencelladas tradicionalmente ás actividades primarias.
b) Conservación e uso do patrimonio cultural.
O plan xeral identifica e protexe tódolos edificios, conxuntos e elementos de interese que teñan algún valor
histórico, artístico, arquitectónico e etnográficos existentes no concello.
c) Potenciación do turismo rural.
En paralelo cos criterios establecidos anteriormente, a ordenación fomenta ó turismo rural, tanto nos núcleos de
poboación como no medio rural.
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2.1.4.- Cubrir o déficit de dotacións públicas.
O crecemento da área urbana non levou o mesmo tempo un proceso de creación de novos espacios destinados a
dotacións públicas, dando lugar ó incremento paulatino de déficit dotacionais. É polo que o plan xeral prevée en
tódalas zonas de novo desenrolo a reserva de espacios destinados a zona verde, equipamento e aparcamentos, en
proporción ás exigencias legais.

2.1.5.- Conservar e recuperar o patrimonio construido.
En solo urbán consolidado a ordenación establecida fomenta á conservación e recuperación do patrimonio
construido, dos espacios urbáns relevantes, dos elementos e tipos arquitectónicos singulares, das formas
tradicionais de ocupación do solo e dos trazos diferenciais ou distintivos que conforman a identidade local.
En líña co disposto anteriormente, a ordenación tamén fomenta á conservación das tramas tradicionais existentes
que inda manteñen este carácter.

2.1.6.- Equilibrar as densidades urbanas.
Nas áreas urbanas, obsérvanse, sobre todo, desequilibrios na súa densidade, entre a zona central, con tipoloxías
de edificación en mazá pechada e en altura, e os bordes urbáns caracterizados pola profusión de vivendas
unifamiliares.
É polo que a ordenación establecida trata de buscar o equilibrio entre as densidades de edificación existentes e as
novas, ca finalidade de establecer a densidade urbana adecuada, e que a súa vez se axuste ós crecementos
demográficos e habitacionais previstos.

2.2.- ESTRUCTURA XERAL E ORGÁNICA DO TERRITORIO.
A estructura xeral e orgánica do territorio de Vilariño de Conso, está integrada polos sistemas xerais, que
constituen os elementos determinantes do desenrolo urbán.
O Plan Xeral distingue no concello de Vilariño de Conso, de conformidade co disposto no artigo 53.e)
LOUPMRG e cos obxetivos e criterios de ordenación previstos, os seguintes sistemas xerais:

2.2.1.- Sistema xeral viario e as suas zonas de protección.
Está constituido polas estradas cuia función consiste en establecer as comunicacións do concello de Vilariño de
Conso, os seus núcleos urbáns e os seus centros de producción co exterior do concello.
De acordo ca súa función especifica e ós efectos do presente plan, o viario de rango supramunicipal está
constituido polas seguintes estradas:
Tipo I: Establecen as comunicacións principais de Vilariño de Conso ca provincia, a rexión e ca meseta, a través
de vías de alta capacidade.
Tipo II: Establecen as comunicacións secundarias de Vilariño de Conso ca provincia, ca rexión e ca meseta, así
como con Portugal.
Tipo III: Establecen as comunicacións de Vilariño de Conso cos concellos veciños e no interior do concello
comunican os principais núcleos de poboación entre sí.
Tipo IV: Os trazados das estradas que integran esta rede discurren polo interior do concello e completan as
comunicacións entre os núcleos, entidades de poboación e as suas zonas de influencia.
O viario urbán está constituido polas vías urbanas que permiten a accesibilidade desde o viario de rango
supramunicipal e de relación ás distintas zonas que integran as áreas urbanas. Estas vías, xeralmente
correspondense cas travesías das estradas citadas anteriormente.
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2.2.2.-Sistema xeral de espacios libres e zonas verdes públicas.
Comprende o conxunto de espacios destinados a garantir o esparcemento da poboación e a mellorar as
condicións estéticas e ambientais de determinadas zonas, destinados a parques e xardíns públicos, e que pola súa
dimensión ou función, o seu ámbito de servicio exténdese a todo o concello.
O sistema xeral de espacios libres e zonas verdes establecido, complementarase cas dotacións locais existentes
nos núcleos urbáns e nos núcleos, así como cas de dotacións de nova creación que procedan do desenrolo do solo
urbán non consolidado e do solo urbanizable.

2.2.3.- Sistema xeral de equipamento comunitario público
Comprende o conxunto de edificios, instalacións e espacios asociados destinados ó servicio directo da
poboación, que pola súa función e o seu ámbito de servicio exténdese a todo o concello.
O equipamento comunitario actual do concello está localizado na súa meirande parte no solo urbán. No medio
rural as dotacións locais de equipamento están constituidas fundamentalmente polas antiguas escolas unitarias,
iglesias e cemiterios vencellados en xeral ó equipamento religioso.

2.2.4.- Sisterna xeral de infraestructuras de servicios.
Comprende as construccións, instalacións e espacios asociados destinados á prestación dos servicios de
abastecemento de auga, evacuación e depuración de augas residuais, suministro de enerxía eléctrica, gas,
telecomunicacións, recollida e tratamento de residuos sólidos e outros que sexan necesarios.
Partindo da situación actual das infraestructuras de servicios, que na actualidade cubren as necesidades da
poboación urbana e rural, procédese a extender, ampliar o reforzar as redes existentes, en función dos
crecementos previstos.

2.3.- CLASIFICACION DE SOLO.
2.3.1.- Consideracións xerais
Mediante a clasificación do solo, o plan xeral establece a diferencia entre o solo urbán consolidado e non
consolidado pola edificación, o solo susceptible de urbanización e posterior edificación e o solo que debe
permanecer ó marxe do proceso urbanizador e edificatorio; diferenciación efectuada atendendo ós criterios
establecidos nos artigos 1 a 15 da LOUPMRG.

2.3.2.- Solo urbano
De conformidade co establecido no artigo 11 da LOUPMRG, o presente plan xeral clasifica como solo urbán ós
terreos do término municipal de Vilariño de Conso que están integrados na malla urbana existente, sempre que
reunan os requisitos:
•

Que conten con acceso rodado público e cos servicios de abastecemento de auga, evacuación de augas
residuais e suministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes redes públicas con
características adecuadas para servir á edificación existente e a permitida polo presente plan xeral.

•

De conformidade co disposto no Artigo 11.1.a) LOUPMRG, os servicios construidos para a conexión dun
sector de solo urbanizable, as vías perimetrais dos núcleos urbáns, as vías de comunicación entre núcleos, as
estradas e as vías de concentración parcelaria no se han considerado de soporte pará clasificación como
urbáns dos terreos adeacentes, excepto cando están integrados na malla urbana.

•

Que carecendo de algúns dos servicios citados no apartado anterior, estén comprendidos en áreas ocupadas
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pola edificación, alomenos en duas terceiras partes dos espacios aptos para ela, según a ordenación
establecida neste Plan Xeral.
•

De acordo co establecido no artigo 11.2 da LOUPMRG, considéranse incluidos na malla urbana ós terreos
dos núcleos de poboación, que dispoñan dunha urbanización básica constituida por unhas vías perimetrais e
unhas redes de servicios das que poden servirse os terreos e que éstos, pola súa situación, non estén
desligados do entramado urbanístico xa existente.

De conformidade co establecido no artigo 12 da LOUPMRG, existen duas categorías de solo urbán:

.- Solo urbán consolidado.
A delimitación do solo urbán consolidado comprende os solares, así como as parcelas que, polo seu grao de
urbanización efectiva e asumida polo presente plan xeral, podan adquirir a condición de solar mediante obras
accesorias e de escasa entidade que poden executarse simultáneamente cas de edificación ou construcción.

.- Solo urbán non consolidado.
A delimitación do solo urbán non consolidado establecida no Plan Xeral, está integrada pola restante superficie
de solo urbán e, en todo caso, polos terreos nos que son necesarios procesos de urbanización, reforma interior,
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas, así
como polas áreas de recente urbanización surdidas ó marxe do planeamento.

2.3.3.- Solo de núcleo rural.
O presente plan xeral clasifica como solo de núcleo rural, os terreos que sirven de soporte ós asentamentos de
poboación singularizados en función das características establecidas no artigo 13.1 da LOUPMRG e delimitados
conforme ós criterios establecidos en dito artigo.

2.3.4.- Solo urbanizable.
O presente Plan Xeral clasifica como solo urbanizable, de conformidade co disposto no artigo 14.1 da
LOUPMRG, os terreos que non teñan condición de urbán, nin de núcleo rural, nin rústico e podan ser obxeto de
transformación urbanística nos términos establecidos no presente Plan Xeral.
O solo urbanizable delimitado, segundo o establecido no artigo 14.2, está constituido polos terreos comprendidos
no sector delimitado por este plan xeral para o que tamén establecéronse os plazos de execución, as condicións
para a súa transformación e o desenrolo do plan xeral. Incluíronse nesta categoría de solo os terreos contiguos ó
solo urbán que o presente plan xeral considera adecuados para ser urbanizados (artigo 14.2a da LOUPMRG).

2.3.5.- Solo rústico.
O solo rústico, de conformidade co establecido no Artigo 15 da LOUPMRG, está integrados polos terreos que o
presente plan xeral preserva dos procesos de desenrolo urbanístico e en todo caso polos seguintes:
•

Os terreos sometidos a un réximen especial de protección incompatible ca súa urbanización, de
conformidade ca lexislación de ordenación do territorio o ca normativa reguladora do 'ominio público ou o
medio ambiente ou o patrimonio cultural, as infraestructuras e doutros sectores que xustifiquen a necesidade
de protección.

•

Os terreos que, sen estar incluidos entre os anteriores, presentan relevantes valores naturais, ambientais,
paisaxísticos, productivos, históricos, arqueolóxicos, culturais, científicos, educativos, recreativos ou outros
que os fagan merecedores de protección.

•

Os terreos que habendo sufrido unha degradación dos valores enunciados no apartado anterior, son
protexidos a fin de facilitar eventuais actuacións de recuperación de ditos valores.
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•

Os terreos amenazados por riesgos naturais ou tecnolóxicos, tales como inundación, erosión, fundimento,
incendio, contaminación, ou calquer outro tipo de catástrofe natural, ou que simplemente perturben o medio
ambiente o a seguridade e salud.

O solo rústico delimitado no presente plan xeral, de conformidade co disposto no artigo 32 da LOUPMRG,
dividíuse nas seguintes categorías:

.- Solo rústico de protección ordinaria.
Está constituido polos terreos que o presente plan xeral considera inadecuados para o seu desenrolo urbanístico,
por razón da suas características xeotécnicas ou morfolóxicas, polo forte impacto que conlevaría a súa
urbanización ou polos riesgos naturais e tecnolóxicos.

.- Solo rústico especialmente protexido.
Está constituido polos terreos que polos seus valores agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais, científicos,
naturais, paisaxísticos, culturais, suxetos a limitacións ou servidumes para á protección do dominio público, ou
doutra índole deban estar sometidos a algún réximen especial de protección incompatible ca súa transformación.
De acordo con estas determinacións, dentro do solo rústico de especial protección, o plan xeral diferencia no
concello de VILARIÑO DE CONSO as seguintes zonas:

a) Solo rústico de especial protección agropecuaria, forestal ou de infraestructuras.
b) Solo rústico de especial protección de augas, de interese paisaxístico e de patrimonio cultural.
c) Solo rústico de especial protección de espacios naturais.

2.4.- ORDENACIÓN NAS DISTINTAS CLASES DE SOLO.
2.4.1.- Solo urbano.
No concello de Vilariño de Conso, o presente plan xeral clasifica solo urbán só onúcleo da capital.

Criterios xerais de ordenación.
En base ó disposto no decreto Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas de
habitabilidad de viviendas de Galicia ou normativa que a sustitúa, o presente plan xeral establece en solo urbán
as adecuadas condicións de habitabilidade, salubridade e funcionalidade das vivendas e dos usos residenciais.
A ordenación establecida en solo urbán procura unha razonable e equilibrada articulación de usos, actividades e
tipoloxías edificatorias compatibles, evitando tamén a repetición de solucións urbanísticas e tipoloxías
edificatorias idénticas.
O plan xeral establece as previsións necesarias para evitar barreiras arquitectónicas e urbanísticas, de maneira
que ás persoas con movilidade reducida se lles facilite ó máximo o acceso directo ós espacios públicos e as
edificacións públicas e privadas, con arreglo á normativa vixente sobre accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas.
De acordo cas caracteísticas morfolóxicas, tipolóxicas e funcionais dos tecidos que conforman o solo urbán
consolidado e cas previsións da ordenación en solo urbán non consolidado, o plan xeral divide os ámbitos de
solo urbán en zonas homogéneas ca finalidade de delimitar os ámbitos de aplicación das correspondentes
ordenanzas.A ordenación adoptada nas áreas urbanas obedece ós seguintes criterios:
-

Diferenciación do solo urbán, nas suas categorías de consolidado e non consolidado, en función do grao de
desenrolo urbanístico de ditos terreos.

-

Respeto dos límites de sostibilidade establecidos no artigo 46 da LOUPMRG e dos criterios establecidos no
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artigo 47 da LOUPMRG para garantir a calidade de vida e cohesión social da poboación, así como das
normas de calidade urbana previstas no artigo 48 da LOUPMRG. Polo tanto, de acordo cas exigencias
legais e ca categorización do solo urbán, os criterios de ordenación establecidos en solo urbán consolidado e
non consolidado son os establecidos nos apartados seguintes.

Criterios de ordenación en solo urbán consolidado.
No ámbito de solo urbán consolidado o plan xeral de conformidade co establecido no artigo 46 1 LOUPMRG,
fomentá conservación e recuperación do patrimonio construido, dos espacios urbáns relevantes, dos elementos e
tipos arquitectónicos singulais, e das formas tradicionais de ocupación do solo e dos rasgos diferenciadores que
conforman a identidade local.
Por elo a ordenación establecida nestes ámbitos mantén as tramas urbanas existentes, e fomenta que as
construccións de nova planta, así como as reformas, rehabilitacións ou ampliacións das existentes, sexan
coherentes ca tipoloxía arquitectónica característica do entorno, en particular ca altura, volume e fondo
edificable.

Criterios de ordenación en solo urbán non consolidado.
Nos ámbitos de solo urbán non consolidado o plan xeral complementa á ordenación, adoptando tipoloxías
acordes cas existentes no entorno consolidado, adoptando os seguintes criterios:
-

-

-

As alturas das edificacións establécense en proporción ó ancho das ruas e dos espacios libres, para
garantir, de conformidade co establecido no artigo 48.5 da LOUPMRG, as mellores condicións posibles
de soleamento e ventilación natural das vivendas.
Os viais principais de nova apertura contan cunha largura non inferior a 16 metros.
A largura das vías secundarias oscila entre os 8 metros e os 15 metros.
A superficie edificable máxima establecida, de conformidade co establecido no artigo 46.2 da
LOUPMRG, para uso residencial, hoteleiro ou terciario limítase a 0,5 m2/m2 xa que Vilariño de Conso
conta cunha poboación municipal inferior a 5.000 habitantes.
Nesta categoría de solo establécense as reservas de solo necesarias para á implantación das dotacións
urbanísticas establecidas no artigo 47.2 da LOUPMRG.
As dotacións urbanísticas establecidas ubicaránse nos lugares máis adecuados para satisfacer as
necesidades da poboación, asegurando a súa accesibilidade, funcionalidade e integración na estructura
urbanística, evitando a ubicación en zonas marxinais ou residuais. (artigo 47.3 da LOUPMRG).

2.4.2.- Solo de núcleo rural.
Zona tradicional.
Está constituida polas edificacións tradicionais existentes e que conforman o orixe do asentamento, sobre un
viario de trazado irregular e de escasa largura.Tódolos núcleos de Vilariño de Conso corresponden con este tipo.

Criterios de ordenación
A ordenación que se establece nos núcleos rurais obedece ós seguintes criterios:

1.- Fomentar a recuperación e conservación das tipoloxías edificatorias tradicionais.
A ordenación establecida permite todas aquelas obras de conservación, restauración, rehabilitación e ampliación
que no alteren a tipoloxía tradicional das edificacións, así como a construcción de novas edificacións,
prohibiéndose con carácter xeral o derribo ou demolición das construccións existentes. (artigo 25 da
LOUPMRG).
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2.- Completar a ordenación mediante a consolidación da trama rural existente.
3.- Respetar os usos tradicionais.
Se permite, ademáis do uso de vivenda, aqueles outros usos comerciais, productivos e turísticos ligados á vida
rural, sempre que resulten compatibles co uso residencial.

Reservas de solo para dotacións urbanísticas.
O plan xeral respeta todos os espacios destinados a dotacións públicas existentes nos núcleos rurais e permite a
implantación de novas dotacións públicas que cumplirán as condicións establecidas neste plan xeral.

Xustificacións dos estándares de densidade máxima de vivendas.
Nos núcleos rurais as densidades actuais oscilan entre as 5 e 23 viv/Ha (a superficie computada é a edificable,
non se inclue as ruas nin espacios libres). O plan xeral fomenta á consolidación dos núcleos rurais.
En aplicación ó disposto no artigo 72 da LOUPMRG, nos ámbitos das actuacións de carácter integral previstas
no solo dos núcleos rurais, o plan xeral limita a densidade máxima en 25 viv/Ha e ademáis as tipoloxías
edificatorias deberán armonizar cas existentes.

2.4.3.- Solo urbanizable
Solo urbanizable delimitado.
Consideracións xerais: solo urbanizable, de conformidade co establecido no artigo 14.1 da LOUPMRG está
constituido polos terreos que non teñan a condición de urbáns, nin de núcleo rural, nin rústicos e podan ser
obxeto de transformación urbanística nos términos establecidos no presente plan xeral.
Divisións en sectores. O plan xeral divide o solo urbanizable delimitado en sectores, utilizando preferentemente
como límites os sistemas xerais e os elementos naturais determinantes, para garantir unha adecuada inserción do
sector dentro da estructura urbanística establecida no plan xeral.
Superficie mínima de actuación. A efectos de garantir as dimensións mínimas das reservas para dotacións
públicas establecidas legalmente, a superficie mínima dos sectores de solo urbanizable limítase, de conformidade
co establecido no artigo 49.2 da LOUPMRG, a 20.000 m2.
Ordenación. De conformidade co establecido no artigo 63.1 da LOUPMRG, a ordenación pormenorizada do
solo urbanizable delimitado desenrolaráse mediante os correspondentes plans parciais.
Aproveitamento:

a) Determinacións xerais.Nos sectores de solo urbanizable delimitado a desenrolar mediante plans parciais, o
plan xeral asiña, de acordo co establecido no artigo 57.1 e) da LOUPMRG, os usos globais, as tipoloxías
edificatorias e os niveis de intensidade de edificación.

b) Intensidade de edificación. Para os sectores de solo urbanizable delimitado de uso residencial, contiguos o
solo urbán de conformidade cas disposicións contidas no artigo 46.3 da LOUPMRG, establécese unha
superficie edificable máxima total de 0,4 m2/m2.

c) No resto do solo urbanizable delimitado e non delimitado, de uso residencial, de conformidade cas
disposicións contidas no artigo 46.4 da LOUPMRG, establécese unha densidade e unha superficie edificable
máxima total en cada sector de 15 viv/Ha e 0,3 m2/m2.

d) En solo urbanizable delimitado de uso industrial, non se permitirá unha ocupación do terreo polas
construccións superior ás duas terceiras partes da superficie do ámbito. En solo urbanizable non delimitado
de uso industrial non se poderá ocupar máis da metade da superficie do sector (artigo 46.5 da LOUPMRG).
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Reservas de solo para dotacións públicas.
Os plans parciais establecerán as reservas de solo para espacios libres, para equipamentos e para plazas de
aparcamento de vehículos, previstas no artigo 47.2 da LOUPMRG. As reservas de solo para as citadas dotacións
urbanísticas estarán, de acordo co establecido no artigo 47.3 da LOUPMRG, nos lugares máis adecuados para
satisfacer as necesidades da poboación, co fin de asegurar a súa accesibilidade, funcionalidade e integración na
estructura urbanística, evitando en todo caso a sus localización en zonas marxinais ou residuais.
Infraestructuras de comunicacións e servicios.
O trazado das redes fundamentais de abastecemento de auga, alcantarillado, enerxía eléctrica. (artigo 57.1.c. da
LOUPMRG).
A determinación das conexións cos sistemas xerais existentes e exteriores ó sector e, no seu caso, a previsión das
obras necesarias para á ampliación e reforzo de ditos sistemas en función das necesidades xeneradas pola
actuación e de forma que se asegure o seu correcto funcionamento.
O viario principal de nova apertura establecido conta cun ancho non inferior a 16 metros (artigo 48.2 da
LOUPMRG).
Os sistemas xerais incluidos ou adscritos a cada sector (artigo 57.1b) da LOUPMRG).

2.4.4.- Solo rústico.
O solo rústico foi obxeto da súa pormenorización, distinguíndose os ámbitos de interese existentes no concello
por contar con valores merecedores da súa protección e os suxetos a limitacións ou servidumes para á protección
do dominio público (Solo Rústico de Especial Protección). Ademáis distínguense tamén aqueles outros espacios
que, aunque carecen de valores, son considerados inadecuados para o seu desenrolo urbanístico (Solo Rústico de
Protección Ordinaria).
A delimitación do solo rústico de especial protección, e a diferenciación en zonas de protección especifica, ten
como finalidade a preservación dos valores existentes nestos espacios, defendéndoos da súa transformación
urbanística e da súa invasión por aqueles usos e actividades que poideran degradar os sus valores, así como o
recoñecemento do seu interese agrícola, gandeiro, forestal, ambiental, científico, natural, paisaxístico, cultural,
ou pola súa suxeción a limitacións ou servidumes para á protección do dominio público.
Os criterios establecidos para á delimitación das zonas que integran o solo rústico, proceden das determinacións
contidas no Artigo 32 LOUPMRG e o réxime urbanístico as que se reseñan nos artigos 36 a 39.
No relativo a Solo Rústico de Especial Protección de Espacios Naturales debemos reseñar que das zonas
propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como espacios naturais en réxime de protección
xeral; e aprobada pola Decisión da Comisión de 7 de decembro de 2004 (DOCE L387 de 29/12/2004);
establécese unha pertencente en gran parte ó concello de Vilariño de Conso:


Macizo central. De 46.983 Ha de superficie; das cales 16.009 corresponden a Vilariño de Conso. Tamén
afecta os concellos de: O Bolo, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, A Proba de Trives, Vilariño de
Conso, Quiroga, Larouco e Montederramo. Ten unha altitude media de 1.185 m. e pertence a rexión
bioclimática atlántica.

2.5.- DETERMINACIÓNS RELATIVAS Á XESTIÓN DO PLAN.
2.5.1.- Consideracións xerais.
No plano da xestión, a viabilidade do plan xeral producirase ca definición do proceso que deberá seguirse para
conseguir facer efectiva a súa execución. Así, o plan xeral establece unha serie de determinacións que teñen
como finalidade garantir a materialización das actuacións establecidas no mesmo.
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Ditas determinacións persiguen, na medida do posible, a obtención por cesión gratuita dos terreos destinados
polo plan xeral a dotacións públicas, mediante os mecanismos e técnicas de xestión establecidos legalmente.
Ademáis a determinación no plan xeral dos plazos para a execución das actuacións contidas no mesmo, constitue
un factor clave para garantir a materialización das mesmas. Non obstante, as circunstancias urbanísticas que
concurren no concello; baixa actividade urbanística e escasa participación da iniciativa privada, constituen os
factores fundamentais que impiden pensar na programación das actuacións previstas, establecéndose no
documento de "Estratexia de Actuación" unha relación de actuacións urbanísticas preferentes.

2.5.2.- Criterios de xestión e execución.
Vistas as anteriores consideracións, as determinacións de xestión e execución establecidas no plan xeral,
adoptáronse, tendo en conta ós mecanismos e procedementos establecidos legalmente, seleccionando aqueles
que, de acordo cas circunstancias urbanísticas e, ca capacidade económica e de xestión municipal, considéranse
máis adecuados para garantir a materialización das actuacións establecidas.

1.- Solo urbano consolidado.
O solo urbán consolidado ó haber chegado ó final do proceso de conversión en urbán, as actuacións a executar
son mínimas. O sea, en solo urbán consolidado as actuacións a executar refírense a obras de escasa entidade, que
poden executarse simultáneamente cas de edificación ou construcción.
Nesta categoría de solo cando fose necesario adaptar a configuración física das parcelas delimitaranse, de acordo
co establecido no artigo 122 da LOUPMRG, zonas de normalización de fincas, que poderán estar contidas no
presente plan xeral ou delimitarse con posterioridade de oficio ou a instancia de parte.

2.- Solo urbano non consolidado.
O solo urbán non consolidado polo seu baixo nivel de desenrolo urbanístico, por precisar procesos de reforma
interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e
cargas, por preverse unha ordenación urbanística sustancialmente diferente da realmente existente, ou por
tratarse de áreas de recente urbanización surxidas ó marxe do planeamento, está suxeto a un proceso de
desenrolo de execución integral, o que implica que o plan xeral teña que determinar: as áreas de reparto e os
aproveitamentos tipo.
O presente plan xeral, de conformidade co establecido no artigo 111.1 da LOUPMRG, delimita só un ámbito de
solo urbán non consolidado con ordenación detallada e na correspondente ficha establece as condicións para o
seu desenrolo.

3.- Solo urbanizable delimitado.
Os criterios de xestión establecidos en solo urbanizable delimitado, básanse nas disposicións contidas nos artigos
111 e 114 da LOUPMRG. Por conseguinte para á determinación das áreas de reparto e do cálculo de
aproveitamento tipo nesta categoría de solo, pártese de que as áreas de reparto establecidas incluen un o varios
sectores completos e os sistemas xerais que se integran neles, que adscríbenselles ós efectos da súa xestión. Elo
implica que nalgúns casos as áreas de reparto establecidas podan ser discontinuas.
O presente plan xeral, de conformidade co establecido no artigo 114 da LOUPMRG, delimita só un ámbito de
solo urbanizable delimitado e na correspondente ficha establece as condicións para o seu desenrolo.
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3. XUSTIFICACIÓN DAS DETERMINACIÓNS.
3.1.- MOTIVACIÓN DAS DECISIÓNS DE TIPO DISCRECIONAL.
O plan considera necesario incluir no solo especialmente protexidos aquelas zonas do territorio que presentan
valores merecedores de preservar; de maneira destacada o relativo ó Espacio Natural.
Especialmente riguroso móstrase este plan en canto á preservación e recuperación do patrimonio. O concello de
Vilariño posue unhos núcleos singulares, claramente arraigados na arquitectura tradicional que forman
conxuntos diferenciados na globalidade do territorio, identificados por un entramado sinuoso e complexo de ruas
que sirven de base a unha edificación típica donde nos atopamos tódolos elementos tradicionais tan comúns nos
concellos da comarca.

3.2.- XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO.
3.2.1- Datos previos
1.- Estimación das vivendas previstas pola ordenación do PXOM.
Aplicando o método gráfico definido na Instrucción 4/2011, do 12 de abril, obtense o seguinte cadro, do que se
pode comprobar o cumprimento dos stándares esixidos pola lexislación e relacionados nos apartados seguintes.
Núcleo

Superfie bruta
delimitada

parcelas
edificadas

parcelas
edificables

Grao de
consolid

m2 de uso
vivenda
previsto

CASTIÑEIRA
CHAGUAZOSO
CONSO
HEDRADA
ENTRECINSA
MORMENTELOS
PRADOALBAR
SABUGUIDO
SAN CRISTOVO
SAN MAMEDE DE HEDRADA
SOUTELO
SOUTOGRANDE
VEIGUIÑA A
VENDA DA CAPELA
VENDA DO BOLAÑO

98.602,92
57.847,82
46.778,49
9.307,49
38.656,73
59.073,84
84.515,31
57.907,98
49.311,78
13.951,31
41.325,36
29.351,73
29.696,57
20.632,12
8.636,31

60
41
30
8
30
69
51
37
42
10
23
24
20
9
6

101
65
54
11
57
102
80
75
76
16
44
43
39
13
11

59,41%
63,08%
55,56%
72,73%
52,63%
67,65%
63,75%
49,33%
55,26%
62,50%
52,27%
55,81%
51,28%
69,23%
54,55%

8080
5200
4320
880
4560
8160
6400
6000
6080
1280
3520
3440
3120
1040
880

SUELO URBANO VILARIÑO

44790
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2.- Do cadro incluido no apartado 1.3.1, podemos comprobar que os Equipamentos e Espazos Libres, existentes
e previstos, en todo o Concello, segundo a clase de solo son os seguintes:
existentes

Equipamentos
Espazos libres

Solo urbano
Solo Núcleo Rural
Solo urbano
Solo Núcleo Rural
total

previstos

46.891
67.877
23.449
0

19.526
1.381
10.134
6.696

138.217

37.737

3.2.2.- Cumprimento dos estándares.
3.2.2.1.- Sistemas xerais de espacios libres e de equipamento comunitario.
En aplicación do disposto no artigo 47.1 da LOUPMRG, o plan xeral establece as reservas de solo necesarias
para á implantación dos sistemas xerais o conxunto de dotacións urbanísticas ó servicio predominante do
conxunto da poboación do concello de Vilariño de Conso.

1.- Sistema xeral de espacios libres e zonas verdes de dominio e uso público.
a) Definición.
Comprende o conxunto de dotacións urbanísticas públicas que garantan o esparcimento da poboación e a mellora
das condicións ambientais, deseñadas ou previstas para ó servicio do conxunto da poboación do concello.

b) Reservas de solo establecidas legalmente.
De acordo cas disposicións contidas no artigo 47.1.a da LOUPMRG, a reserva de solo destinada ó sistema xeral
de espacios libres e zonas verdes de dominio e uso público, non será inferior a 15 m2/100 m2 edificables de uso
residencial.

c) Reservas de solo establecidas no plan xeral.
O concello de Vilariño de Conso, entre o existente e o previsto dispón de 16.830 m2 de solos destinados a este
uso e só se lle esixe pola lexislación 16.662 m2.

2.- Sistema xeral de equipamento comunitario de titularidade pública.
a) Definición.
Comprende o conxunto de dotacións urbanísticas públicas integradas por edificios, instalacións e espacios
vinculados ós mesmos, destinados ó servicio directo da poboación, deseñadas ou previstas para ó servicio do
conxunto da poboación do concello.

b) Reservas de solo establecidas legalmente.
Segundo o artigo 47.1.b da LOUPMRG, a reserva de solo destinada ó sistema xeral de equipamento comunitario
de titularidade pública, non será inferior a 5 m2/100 m2 edificables de uso residencial.

c) Reservas de solo establecidas no plan xeral.
Na actualidade enVilariño se destina ó sistema xeral de equipamento comunitario, 46.981 m2; como se desprende
do cadro incluido no apartado 1.3.1 deste documento. A superfice que precisaría é de 5.610 m2.
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3.2.2.2.-Sistemas locais de espacios libres e de equipamento comunitario
1.- Superficies dotacionais locais en solo urbán.
No solo urbán, de conformidade co establecido no artigo 49 da LOUPMRG, ós efectos de definir os ámbitos nos
que serán de aplicación a reserva de espacios para dotacións urbanísticas, dividiuse en distritos atendendo á
racionalidade e calidade da ordenación urbanística e á accesibilidade da poboación ás dotacións, utilizando
preferentemente como límites os sistemas xerais e os elementos estructurantes da ordenación urbanística, e
coincidendo na maior parte da súa extensión cos barrios o unidades territoriais con características homoxéneas.
Dentro de cada distrito o plan xeral inclue a totalidade dos terreos correspondentes ó solo urbán consolidado e
non consolidado, xustificando que no conxunto do solo urbán non consolidado de cada distrito se cumplen os
estándares de reserva mínima para dotacións urbanísticas locais e de limitación de intensidade establecidos.

a) Dotacións urbanísticas locais de espacios libres.
Definición.As dotacións urbanísticas locais comprenden o conxunto de espacios libres públicos de carácter local
destinados a parques, xardíns, áreas de ocio, expansión e recreo da poboación dunha zona ou sector da
poboación do concello.
Reservas de solo establecidas legalmente.De acordo cas disposicións contidas no artigo 47.2.a LOUPMRG, o
plan que conteña á ordenación detallada establecerá no solo urbán non consolidado e no solo urbanizable, as
reservas de solo destinadas ó sistema de espacios libres públicos de carácter local, destinados a parques, xardíns,
áreas de ocio, expansión e recreo da poboación, seguintes:
Nos ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 18 m2/100 m2 edificables ou o 10% da superficie total do
ámbito.
En ámbitos de uso terciario ou industrial, o 10% da superficie total do ámbito.

b) Dotacións urbanísticas locais de equipamentos.
Comprende o conxunto de edificacións, instalacións e espacios asociados, de carácter local, destinados á
prestación de servicios sanitarios, asistenciais, educativos, culturais, deportivos e outros que sexan necesarios.
Reservas de solo establecidas legalmente.De acordo cas disposicións contidas no artigo 47.2b da LOUPMRG, o
plan que conteña á ordenación detallada establecerá no solo urbán non consolidado e no solo urbanizable, as
reservas de solo destinadas ó sistema de equipamentos públicos carácter local, destinados a servicios sanitarios,
asistenciais, educativos, culturais, deportivos e outros que sexan necesarios, seguintes:
En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 10 m2/100 m2 edificables.
En ámbitos de uso terciario ou industrial: o 2% da superficie do ámbito.

c) Dotacións urbanísticas locais de aparcadoiros de vehículos.
Reservas de solo establecidas legalmente.De acordo cas disposicións contidas no artigo 47.2.c da LOUPMRG,
o plan que contenía á ordenación detallada establecerá no solo urbán non consolidado e no solo urbanizable, as
reservas de aparcamentos de vehículos seguintes:
-

En ámbitos de uso característico residencial e hoteleiro: 2 plazas/100 m2 edificables, das que alomenos a
cuarta parte deben ser de dominio público.
En ámbitos de uso terciario: 2 plaza/100 m2 edificables, das que alomenos a quinta parte deben ser de
dominio público.
En ámbitos de uso industrial: 1 plaza/100 m2 edificables, das que alomenos a cuarta parte deben ser de
dominio público.

2.- Superficies dotacionais locais en solo urbanizable.
De acordo cas disposicións contidas no artigo 47.2. da LOUPMRG, o plan parcial que desenrole a ordenación
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do correspondente sector establecerá as reservas de solo seguintes:

a) Sistema de espacios libres públicos de carácter local.
-

En ámbitos de uso residencial ou hotelero: 18 m2/100 m2 edificables ou o 10% da superficie total.
En ámbitos de uso terciario ou industrial: o 10% da superficie total do ámbito.

b) Sistema de equipamentos públicos.
-

En ámbitos de uso residencial ou hotelero: 10 m2/100 m2 edificables.
En ámbitos de uso terciario o industrial: o 2% da superficie do ámbito.

c) Dotacións urbanísticas de aparcadoiros de vehículos.
-

En ámbitos de uso característico residencial e hoteleiro: 2 plazas/100 m2 edificables, das que alomenos a
cuarta parte serán de dominio público.
En ámbitos de uso terciario: 2 plaza/100 m2 edificables, das que alomenos a quinta parte deben ser de
dominio público
En ámbitos de uso industrial: 1 plaza/100 m2 edificables, das que alomenos a carta parte serán de dominio
público.

3.2.3.- Cumprimento do disposto no artigo 49 da LOUPMRG.
Solo urbano.
En aplicación do disposto no artigo 49.1 da LOUPMRG, xustifícase o cumprimento dos límites de intesidade
establecidos para o solo urbán non consolidado, que non pode superar os 0.5 m2/m2, por ter unha poboación
inferior ós 5.000 habitantes.

Solo urbanizable delimitado.
No solo urbanizable delimitado de uso residencial e contiguo o solo urbán, non poderá superar os 0.4 m2/m2, no
concello de Vilariño de Conso (artigo 46.3 da LOUPMRG).

3.2.4.- Cumprimento do disposto nos artigos 46, 47 e 48 da LOUPMRG.
1.- Límites de sostibilidade (artigo 46).
En aplicación do disposto no artigo 46.1 da LOUPMRG, en solo urbán consolidado o plan xeral fomenta á
conservación e recuperación do patrimonio construido, dos espacios urbáns relevantes, dos elementos e tipos
arquitectónicos singulares, das formas tradicionais de ocupación do solo e dos trazos diferenciais ou distintivos
que conforman a identidade local.
A estos efectos a ordenación establecida procura manter a trama urbana existente nos núcleo urbán,
fomentándose que as edificacións de nova planta, así como a rehabilitación ou ampliación das existentes, e sexan
coherentes ca tipoloxía arquitectónica característica do entorno, en particular en canto á altura, volume e fondo
edificable.

2.- Calidade de vida e cohesión social (artigo 47.3).
En aplicación do disposto no artigo 47.3 LOUPMRG, as reservas para dotacións urbanísticas previstas polo plan
xeral ubicánse nos lugares máis adecuados para satisfacer as necesidades da poboación, asegurando a súa
accesibilidade, funcionalidade e integración na estructura urbanística, evitando a ubicación en zonas marxinais
ou residuais. Nos plans que desenrolan a ordenación detallada, tamén serán de aplicación o disposto
anteriormente.

3.- Normas de calidade urbana (artigo 48).
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En aplicación do disposto no artigo 48 da LOUPMRG, a ordenación establecida no presente plan xeral, responde
ós seguintes criterios e condicións:

a) Condicións de habitabilidade, salubridade e funcionalidade das vivendas.
De acordo cas disposicións contidas Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas
de habitabilidad de viviendas de Galicia ou normativa que a sustitúa, a ordenación establecida no presente plan
xeral respeta ás normas de deseño contidas en dito decreto respecto a dimensións, superficies, alturas,
iluminación, ventilación, aseos, accesos (escaleiras e ascensores), patios, instalacións, etc, co obxetivo de lograr
unha vivenda digna e adecuada.
Ademáis á efectos de garantir as mellores condicións posibles de soleamento e ventilación natural de vivendas,
as alturas máximas das edificacións, establécense en proporción ó ancho das vías e dos espacios libres.(artigo
48.5 da LOUPMRG).
As normas contidas en dito decreto, compleméntanse cas normas de edificación e uso para vivendas e usos
residenciais, contidas na normativa urbanística do presente plan xeral.
A prohibición do uso residencial en sótano e semisótano a que se refire o artigo 48.1 da LOUPMRG, tamén se
recoge na normativa urbanística do presente plan xeral.

b) Viarios principais.
De conformidade co establecido no artigo 48.2 da LOUPMRG, os viarios principais de nova apertura en solo
urbán non consolidado e en solo urbanizable, deseñáronse con anchos non inferiores a 16 metros.

c) Usos, actividades e tipoloxías edificatorias.
A ordenación establecida procura unha razonable e equilibrada articulación de usos, actividades e tipoloxías
edificatorias compatibles, evitando tamén a repetición de solucións urbanísticas e de tipoloxías edificatorias
idénticas.
Nas ordenanzas reguladoras contidas na normativa urbanística do presente plan xeral, establécense as tipoloxías,
características e usos pormenorizados, aplicables a cada unha das zonas nas que se dividiu no solo urbán, en
función das suas características morfolóxicas, tipolóxicas e funcionais.

d) Barreiras arquitectónicas e urbanísticas.
En aplicación do disposto no artigo 48.4 da LOUPMRG e en concordancia co establecido na lei 8/1997, do 2 de
agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (en adiante LASB) e no
decreto 35/2,do 28 de xaneiro, polo que se aprobóu o regulamento de desenrolo e execución da lei de
accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (en adiante RASB), a ordenación
establecida no presente plan xeral respeta ós criterios contidos en dita lei, co obxetivo de lograr a accesibilidade
integral a tódalas persoas.
A consecución de dito obxetivo implica la eliminación gradual das barreiras arquitectónicas urbanísticas e da
edificación, así como a determinación das condicións que deben cumplir as vías e espacios libres de uso público,
así como os edificios de uso e concurrencia pública, e de uso residencial, sexan de titularidade pública ou
privada, para que resulten accesibles a tódalas persoas e en especial a aquelas con movilidade reducida.

3.2.5.- Congruencia da ordenación cos obxetivos e fins do plan xeral.
1.- Adaptación do plan xeral ás características do concello.
O plan xeral é congruente cas características do concello e garanta a coordinación dos elementos fundamentais
dos sistemas xerais (artigo 52.2 da LOUPMRG).

2.- Calidade da ordenación e das medidas de xestión.
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O plan xeral garanta igualmente o contido do artigo 52.3 da LOUPMRG.

Proteccións outorgadas ás zonas de solo rústico.
O plan considera necesario incluir no solo especialmente protexido aquelas zonas do territorio que presentan
valores merecedores de preservar.

Aptitude urbanística das áreas clasificadas como solo urbanizable.
O plan xeral, a superficie que clasifica explícitamente como solo urbanizable, é lindante con solo urbano, é unha
zona con especial vocación urbanística e está dotada das infraestructuras necesarias para levar a cabo a
execución ou fácilmente resolubles con ampliacións de escasa importancia.

Xustificación das medidas adoptadas na xestión urbanística.
•
•
•
•

Na obtención de dotacións
Na delimitación das áreas de reparto.
No cálculo dos aproveitamentos tipo.
Nos coeficientes de ponderación de usos.

3.2.6.-Xustificación do cumplimento de lexislación sectorial de contido urbanístico.
3.2.6.1.- Xustificación do cumprimento dos artigos 15 e 32 da LOUGA respecto ás
categorías de solo rústico e planos das zonas incendiadas dende os cinco anos anteriores
á entrada en vigor da LOUGA.
Segundo a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e a Orde
do 18 de abril do 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal o
Concello está integrado no Distrito forestal XIV Verín-Viana. A totalidade do ámbito do termo municipal foi
declarado, pola Xunta de Galicia, Zona de Alto Risco de Incendios Forestais (ZAR).
Segundo os datos facilitados pola Consellería de Medio Rural e do Mar, os incendios forestais rexistrados entre
os anos 1998 e 2012 reflíctense nos seguintes cadros:
En consecuencia e por aplicación do sinalado no parágrafo b) do punto 2 do artigo 32 da LOUPMRG, tódolos
terreos que sufriron incendios forestais foron integrados en Solo Rústico de Especial Protección Forestal, agás
aqueles que queden integrados en algún tipo de Solo Rústico de grado de protección superior.
Tódolos datos facilitados pola Consellería de Medio Rural e do Mar, reflectidos nos seguintes cadros, recóllense
no plano 8B da Planimetría de Información do presente Plan Xeral.
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En el cuadro final se hace un resumen de todos los años anteriores.
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3.2.6.2.- Xustificación do cumprimento do decreto 19/2011, do 10 de febreiro, sobre as
Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT).
Conforme ao establecido no punto 1.4. do apartado de Determinacións das Directrices de Ordenación do
Territorio, os instrumentos de planeamento urbanístico deben xustificar a súa coherencia e conformidade coas
determinacións e criterios establecidos polas mesmas, incorporando una valoración da correspondencia dos seus
contidos. Co obxeto de avaliar dita correspondencia mantense a numeración dos epígrafes establecidos nas DOT.
2.- O SISTEMA DE ASENTAMENTOS
2.4.- Determinacións para os núcleos principais dos restantes concellos e parroquias rurais
Determinacións excluíntes
2.4.1.- Constitúen núcleos principais dos restantes concellos e das parroquias rurais aqueles onde se localice a
capitalidade municipal, así como aqueloutros que comparativamente desempeñan unha maior centralidade
socioeconómica no seu ámbito.

Vilariño de Conso é a capitalidade municipal e, ademais, o único núcleo deste concello que desempeña a
centralidade socioeconómica no seu ámbito territorial.
2.4.2.- Procurarase que se concentren nos núcleos principais dos concellos as dotacións básicas de tipo administrativo,
docente, sanitario, cultural e demais servizos de carácter local.

Na ordenación proposta nos documentos deste Plan Xeral as dotacións administrativas, culturais, docentes,
sanitarias e sociais, sitúanse neste núcleo, agás aquelas que, evidentemente, teñen que situarse preto das xa
existentes, como por exemplo as ligadas o trazado ferroviario.
Determinacións orientativas
2.4.3.- O planeamento urbanístico municipal e os plans e programas das administracións considerarán os ámbitos
parroquiais nos seus diagnósticos para a planificación, e procurarán localizar as súas actuacións de dotación ou
desenvolvemento nos núcleos principais das citadas parroquias, aproveitando o seu carácter de centralidade e relación
parroquial, para optimizar a rendibilidade social dos recursos.

O presente Plan sitúa as dotacións locais nos núcleos nos que sitúase a capitalidade parroquial, se ben no caso
particular do Concello de Vilariño de Conso, practicamente existe un núcleo por parroquia (10 parroquias e 16
núcleos).
2.4.4.- Facilitarase a accesibilidade local desde os núcleos rurais dependentes, mediante a mellora das redes viarias de
proximidade e impulsando estratexias de transporte público de baixa intensidade.

Coas limitacións orixinadas por las zonas delimitadas dentro dos espazos naturais a protexer (superior o 80% da
superficie do Concello), o presente Plan no ten prevista a ampliación da rede viaria, dirixindo os esforzos na
mellora das existentes.
3.- DESENVOLVEMENTO E ORDENACIÓN DOS ASENTAMENTOS, DAS ÁREAS EMPRESARIAIS E DAS
ACTIVIDADES PRODUTIVAS
3. 1.- Determinacións para o desenvolvemento e ordenación dos asentamentos
Determinacións excluíntes
3.1.4.- Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico que prevexan o desenvolvemento de
actuacións de carácter residencial deberán fundamentar as súas previsións nun diagnóstico xustificado da necesidade de
novas vivendas no horizonte temporal establecido na súa estratexia de actuación que, a tal efecto, deberá fundamentarse
nas previsións do ritmo da evolución das condicións sociodemográficas e socioeconómicas do seu ámbito de influencia.
Ademais, deberán cuantificar e analizar o parque actual de vivenda e o seu estado de conservación, incluíndo as
vivendas baleiras e sen uso e valorar as medidas que, de ser o caso, haxa que adoptar para a substitución ou a mellora
de edificacións non habitables ou ruinosas, así como de estímulo á rehabilitación.

O presente Plan, una vez analizados os datos da evolución demográfica, o parque de vivendas e a evolución das
novas construcións, restrinxe as delimitacións dos núcleos os contornos actuais dos núcleos, para potenciar a
rehabilitación e posta en valor das construcións existentes fronte a posibilidade de executar novas construcións
en parcelas baleiras.
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3.1.5.- Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico:
a.- Non poderán conter previsións de crecementos residenciais desvencellados dos asentamentos preexistentes salvo que
se correspondan con aquelas áreas áreas de recualificación identificadas co obxectivo de reconducir as dinámicas de
ocupación do territorio incompatible cun modelo de desenvolvemento sustentable.

Neste Plan non prevé crecementos residenciais desvencellados dos asentamentos preexistentes.
g.- Deberán conter as análises e a planificación precisa para que o organismo de cunca correspondente poida avaliar a
garantía da existencia de reservas de auga suficiente e da viabilidade da captación, tratamento e distribución da auga
potable, da recollida da auga residual e a súa depuración, reutilización ou vertedura a medio receptor de forma sostible,
para as necesidades presentes e futuras da poboación e actividades existentes, de maneira que non se permitan novos
desenvolvementos urbanísticos sen garantía de servizo a teito de planeamento.

O Plan analiza as infraestruturas de abastecemento e saneamento, incluíndo no estudo económico financeiro as
medidas necesarias para complementar as infraestruturas existentes.
3.1.6.- Terán consideración de Solo de núcleo rural as áreas do territorio que serven de soporte a un asentamento de
poboación singularizado, identificable e diferenciado administrativamente nos censos e padróns oficiais, que o
planeamento municipal defina e delimite. Teranse en conta unha serie de criterios: a súa clasificación en planeamentos
anteriores, o número de vivendas, o grao de consolidación, a vinculación e presenza de actividades propias do medio
rural e aqueloutros definidos na lexislación urbanística.
3.1.7.- A definición do Solo de núcleo rural corresponde ao planeamento municipal, para o que se terá en conta a súa
estrutura morfolóxica, a funcionalidade e a variación tipolóxica existente no sistema de asentamentos rurais.
3.1.8.- Os instrumentos municipais de planeamento regularán os asentamentos rurais atendendo como mínimo a unha
serie de criterios: tamaño medio da parcela edificable, criterios de compactación, tipoloxía construtiva, funcionalidade e
dinámica dos núcleos ou a disposición das edificacións e as actividades económicas que se desenvolvan ligadas ao
medio rural, nomeadamente as agroalimentarias, gandeiras e forestais, de cara a garantir a compatibilidade entre a
calidade do hábitat e a viabilidade demográfica dos asentamentos rurais, a conservación do medio natural e da
contorna, e unha actividade agraria competitiva e sostible.
3.1.9.- Na delimitación dos núcleos rurais dos asentamentos de tipo polinucleares prestarase especial atención á
existencia de lazos de cohesión que garantan a súa integración como tales.
3.1.10.- Co fin de evitar crecementos lineais, os planeamentos municipais deseñarán á escala pertinente os viarios
internos dos núcleos nos que será posible consolidar as novas edificacións.

Na elaboración deste Plan xa se tivo en conta todo o exposto nos apartados anteriores. O Plan cumpre cos
preceptos legais identificando todo o sistema de núcleos diferenciados no seu ámbito. Define as aliñacións a
escala mínima 1/2000 en todos eles, acoutando o longo das que modifican as actuais.
3.1.11 Respecto aos núcleos rurais, o planeamento urbanístico deberá estudar as necesidades de crecemento que teñan
en conta criterios socioeconómicos, así como a tipoloxía do modelo de asentamento rural que co menor impacto posible
sobre o medio se integra na contorna, identificando as dinámicas recentes de transformación e evitando conxuntos
indiferenciados.

O Plan estuda a demanda residencial previsible, de xeito que coa rehabilitación e posta en valor das edificacións
existentes é suficiente para absorbela.
3.1.13.- As actividades de turismo rural admisibles en solo rústico especialmente protexido desenvolveranse en
edificacións preexistentes de interese patrimonial ou etnográfico, sempre que sexa posible ou, en todo caso,
rehabilitando as edificacións tradicionais existentes. Deberán potenciarse, entre outros, os seguintes usos: termalismo,
gastronomía, enoloxía, oficios tradicionais, labores agrarios, a diversificación e promoción das producións agrarias e o
aproveitamento dos recursos endóxenos en xeral, así como aqueles que fomenten o contacto coa natureza, a
conservación do medio natural e da biodiversidade e a interpretación da paisaxe.

En coherencia con todo o estudo do medio rural e os criterios de protección dos espazos naturais, o plan prevé
que todas as instalacións destinadas o turismo rural se executen no interior dos núcleos rurais existentes.
3.1.14.- Os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento urbanístico deberán conter unha análise dos
riscos naturais e antrópicos aos que se expón o territorio do seu ámbito de influencia, e deberán estes terreos ex- postos
quedar excluídos do proceso urbanizador e, en todo caso, dos usos polos que poidan verse afectados persoas e bens
materiais ou que deixen de ser funcionais no caso de materialización do risco.
Para a análise destes riscos naturais e tecnolóxicos partirase das delimitacións e estimacións realizadas polos órganos
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sectoriais competentes en cada caso, ou se procedese, empregaranse as fontes e metodoloxías de cálculo e estimación
que estes establezan.

Todo o relativo a este paragrafo atópase recollido no Informe de Sostibilidade Ambiental que forma parte da
documentación deste Plan.
Determinacións orientativas
3.1.15.- O diagnóstico xustificado da necesidade de novas vivendas terá en conta: a evolución recente do parque de
vivenda (incluíndo as vivendas baleiras) e as tendencias na demanda; as dinámicas demográficas, as variacións
estacionais de poboación e a evolución da estrutura familiar; as consecuencias derivadas da implantación de
actividades produtivas ou de novas infraestruturas ou equipamentos con capacidade de dinamización socioeconómica e
a posición no territorio, e a función que desempeña cada termo municipal dentro do sistema territorial no que se integra.

No estudo realizado dedúcese que non hai demanda significativa de novas vivendas (segundo os datos de
licenzas de nova planta tramitadas nos últimos anos) polo que potenciase a rehabilitación das existentes, se ben
nas parcelas baleiras existentes dentro das delimitacións dos núcleos, poderase executar novas vivendas.
3.1.16.- Os Plans xerais de ordenación municipal e os instrumentos de ordenación do territorio resolverán as
necesidades de crecemento de conformidade cos principios de sustentabilidade e atendendo aos seguintes criterios:
a.- Prestarase especial atención ás características propias e diferenciadoras de cada núcleo ou asentamento, tales como
a súa inserción topográfica, a relación co seu contorno máis próximo, as actividades realizadas nese contorno próximo e
o seu encadre parroquial, morfoloxía viaria e parcelaria, tipoloxías arquitectónicas, elementos patrimoniais e a paisaxe
que entre eles compoñen.
b.- No interior das Áreas urbanas preveranse espazos destinados a cumprir funcións ecolóxicas como a redución ou
mitigación da contaminación, a integración en corredores ecolóxicos ou a drenaxe e no seu caso depuración de augas de
escorrentía.
c.- As áreas libres situadas dentro das áreas urbanas disporanse, sempre que sexa posible, de xeito que poida
establecerse unha conexión entre elas, propiciando a conformación de corredores ecolóxicos.
d.- No caso de que existan zonas con risco de asolagamento estableceranse as limitacións necesarias de usos,
especialmente en zona de fluxo preferente, de cara a garantir a protección das canles, evitando e diminuíndo os danos
ambientais e sobre bens e persoas, seguindo as prescricións establecidas na planificación hidrolóxica e nos plans de
xestión de inundacións.
e.- Consideraranse preferentes as actuacións que se desenvolvan en continuidade cos tramados urbanos xa existentes,
respectando en calquera caso as zonas ou espazos que deban preservarse do desenvolvemento urbanístico polos seus
valores naturais ou polo seu necesario destino ás funcións ecolóxicas anteriormente enunciadas.
f.- Procurarase establecer modelos de ordenación urbana de densidade media ou alta que contribúan a acadar niveis de
masa crítica suficientes para facilitar as relacións sociais e viabilizar a implantación de dotacións, servizos e actividades
terciarias e de ocio, tanto públicas como privadas.
g.- Considerarase a mobilidade no deseño do modelo territorial de maneira que se reduza a demanda de transporte e se
favorezan a intermodalidade e o transporte colectivo.
h.- Nas obras de urbanización, sempre que sexa a opción de maior eficiencia global, e conforme á lexislación sectorial
competente, contemplarase no deseño das redes de servizos (abastecemento e saneamento de auga, subministro de
enerxía, telecomunicacións) que o seu trazado sexa mediante galerías subterráneas ou gabias compartidas.
3.1.17.- Nos ámbitos de interese do patrimonio cultural e nos núcleos vinculados ás áreas estratéxicas de conservación
consideraranse prioritarias as estratexias de rehabilitación fronte ás operacións de novos crecementos.
3.1.18.- Nos concellos turísticos e nos territorios de preferente actuación turística fomentarase a promoción e protección
dos recursos turísticos e potenciaranse os servizos de aloxamento de calidade como alternativa preferible á segunda
residencia.

Na elaboración deste Plan xa se tivo en conta todo o exposto nos apartados anteriores.
3.3.- Determinacións para o desenvolvemento das actividades produtivas no medio rural
Determinacións orientativas
Agricultura, gandería e aproveitamentos forestais
Determinacións orientativas
3.3.15.- Defínese o solo rústico como aqueles terreos que atendendo aos seus elementos singulares de carácter produtivo
agrogandeiro-forestal, ecolóxico, paisaxístico, ou como consecuencia da necesidade de previr riscos, preservar o
dominio público ou manter espazos abertos, terán como destino preferente os usos que lle son propios, e así, quedar á
marxe do proceso urbanizador, co que se poderá incorporar a xestión urbanística do solo preservando os seus valores.
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3.3.16.- O planeamento municipal definirá as diferentes tipoloxías de solo rústico de todo o seu termo, atendendo aos
criterios establecidos na Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e protección do medio rural e modificacións posteriores
e considerando, entre outras, as delimitacións e determinacións que acheguen as administracións sectoriais con
competencia nos usos inherentes á natureza deste solo rústico. Así mesmo establecerase un réxime de uso no que se
salvagarde a funcionalidade de cada unha das clasificacións e o seu uso sostible.

Na elaboración deste Plan xa se tivo en conta todo o exposto nos apartados anteriores. O Plan cumpre cos
preceptos legais identificando as diferentes tipoloxías de solo rústico na lei 9/2002.
4.- AS INFRAESTRUTURAS E OS VECTORES AMBIENTAIS DO MODELO TERRITORIAL
4.1.- Determinacións relativas ás estradas
Determinacións orientativas
4.1.4.- Con carácter xeral toda actuación sobre a rede de estradas incorporará medidas de mellora da seguridade vial e
as necesarias para asegurar a integración ambiental e paisaxística e a protección do patrimonio cultural, prestando
especial atención aos niveis de ruído.
4.1.5.- Procederase de forma progresiva á eliminación de travesías e de tráficos de longo percorrido polas zonas
urbanas. A execución de variantes de poboación implicará a transferencia aos diferentes municipios daqueles tramos de
estrada que foron substituídos pola nova infraestrutura no momento da súa posta en servizo e a posta en marcha de
medidas de humanización.

No Concello de Vilariño de Conso a práctica totalidade da rede viaria é de titularidade municipal, polo que a
densidade de tráfico é moi escasa e, como consecuencia, non se orixinan elevados niveis de ruído. Do mesmo
xeito non se prevé a modificación dos trazados viarios e a eliminación de travesías dado que os efectos sobre o
patrimonio ambiental e paisaxístico ocasionaría mais danos que beneficios.
4.6.- Determinacións relativas ás infraestruturas de telecomunicacións
Determinacións excluíntes
4.6.3.- En toda planificación de obras de urbanización preveranse os espazos e sistemas necesarios que faciliten a
implantación posterior de redes de telecomunicacións.
4.7.- Determinacións relativas ás infraestruturas de xeración e abastecemento enerxético
Determinacións excluíntes
4.7.2.- Os instrumentos de ordenación do territorio e de planeamento urbanístico deberán contemplar as infraestruturas
necesarias para o abastecemento tanto eléctrico como gasista, no seu caso, para o que deberán prever e cuantificar o
aumento da demanda de enerxía en todos os sectores.
Así mesmo, deberán ter en conta as posibilidades de conexión coas redes de transporte e distribución de enerxía, tanto
preexistentes como de nova implantación, prevendo corredores de infraestruturas.
4.7.3.- Co fin de determinar a viabilidade das actuacións, as compañías subministradoras establecerán, no momento da
ordenación municipal, as necesidades e o custo das infraestruturas asociadas aos desenvolvementos urbanísticos.
4.7.4.- Nos novos desenvolvementos urbanísticos os tendidos e redes de instalacións enerxéticas serán subterráneos.

No articulado do Titulo IX da Normativa Urbanística especifícanse estas determinacións.
Determinacións orientativas
4.7.5.- Nas actuacións relativas á enerxía eólica, regularanse as condicións para o desenvolvemento dos parques
eólicos, priorizando a repotenciación dos xa existentes cunha planificación realizada a través dun plan sectorial. Así, só
se poderán instalar parques eólicos nas áreas reservadas para tal fin en dito instrumento de ordenación e será necesaria
a elaboración dun proxecto sectorial para o seu desenvolvemento, sen prexuízo da excepcionalidade contemplada na Lei
8/2009, de 22 de decembro, para as instalacións de menos de 100 kW e os parques eólicos experimentais.

Tendo en conta que a práctica totalidade do concello está incluída en espazos naturais protexidos, este tipo de
instalacións non son permitidas.
4.7.10.- Establécense os seguintes criterios fundamentais para a ordenación dos tendidos eléctricos aéreos:
a.- En xeral, o percorrido das instalacións adaptarase á topografía e xeomorfoloxía do terreo.
b.- Preferentemente estas instalacións seguirán un percorrido paralelo ás vías de comunicación existentes (estradas,
ferrocarril), evitando abrir novos trazados no territorio, respectando sempre as distancias de seguridade.
c.- Sempre que existan outras liñas achegadas, priorizarase o desdobramento das existentes antes da construción dunha
liña nova. Cando isto non sexa posible por razóns técnicas, instalarase a nova liña o máis cerca posible da xa existente,
para aproveitar o mesmo corredor.
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d.- No que respecta ás liñas eléctricas de alta tensión atenderase ás disposicións recollidas no Real decreto 263/2008, de
22 de febreiro, polo que se establecen medidas de carácter técnico en liñas eléctricas de alta tensión, co obxectivo de
protexer a avifauna, nas zonas de protección definidas en Galicia seguindo as indicacións desa norma.
4.7.11.- Os instrumentos de planificación establecerán medidas, en coordinación coas empresas subministradoras, para
a eliminación progresiva dos tendidos aéreos nas zonas de influencia das zonas de interese patrimonial natural e
cultural.

O Plan Xeral marca os corredores eléctricos de alta e media tensión existentes. Solicitarase das compañías
produtoras e transportadoras de enerxía eléctrica, durante o período de información pública, a información
necesaria referente as necesidades que prevexan para adaptar o Plan a elas.
4.8.- Determinacións relativas ao ciclo integral da auga
Determinacións excluíntes
4.8.1.- A planificación que conteña os plans e programas sectoriais, os instrumentos de ordenación do territorio e o
planeamento urbanístico deben ser acordes coa planificación hidrolóxica, considerando a auga como un sistema
complexo que abrangue as augas continentais, tanto superficiais como subterráneas, as augas de transición e as
costeiras, independentemente do seu tamaño e características, así como as augas moi modificadas ou augas artificiais.

A Confederación Hidrográfica Miño-Sil está tramitando seu Plan Hidrolóxico, e foi consultado para a
elaboración do presente Plan Xeral. Deste xeito respéctanse os principios básicos do uso racional da auga e a
suficiencia dos recursos hídricos para as necesidades previstas nel.
Tódalas canles e cursos de auga existentes no municipio foron incluídas na clasificación urbanística axeitadas ás
esixencias da LOUPMRG.
4.8.9.- Non se poderán executar novos desenvolvementos residenciais, industriais ou comerciais, dotacións, ou
explotacións agroforestais ou mineiras se non está previamente garantido o abastecemento de auga e o saneamento de
augas residuais e a xestión das augas pluviais (TDUS) conforme a criterios de sostibilidade e á planificación
hidrolóxica.
4.8.10.- En calquera caso, no estudo de alternativas, priorizaranse as localizacións nas que se poidan aproveitar redes
existentes fronte ás que implican a construción de novas redes, aínda que estea garantido o seu financiamento.
4.8.11.- Calquera novo desenvolvemento residencial, industrial ou terciario preverá obrigatoriamente dúas redes de
evacuación de augas, separadas e independentes, para augas pluviais e para augas residuais. Incluiranse as TDUS
(técnicas de drenaxe urbana sostible) precisas para garantir dun xeito cualitativo e cuantitativo a volta da auga pluvial
ao medio receptor.
4.8.12.- As redes de evacuación de augas residuais para os novos desenvolvementos urbanísticos conducirán a
elementos ou instalacións de depuración que garantan que os efluentes cumpran os límites ambientais establecidos
legalmente.

O incremento de demanda de auga orixinado tanto polo desenvolvemento do Solo Urbano No Consolidado como
o Solo Urbanizable Industrial-Terciario de Vilariño de Conso previstos neste Plan Xeral non ten a relevancia
suficiente para incidir na xustificación de suficiencia do abastecemento existente.
Neles prevense dúas redes de evacuación de augas, separadas e independentes, para augas pluviais e para augas
residuais; conducindo ámbalas dúas a elementos ou instalacións de depuración que garantan que os efluentes
cumpran os límites ambientais establecidos legalmente .
4.8.15.- O contorno dos ríos, regueiros e encoros de Galicia terán a consideración de Solo rústico de protección das
augas, e quedará excluído do proceso urbanizador e sometido ao réxime de uso que para esta clase de solo establece a
lexislación urbanística, e limitándose especialmente os usos en zona de fluxo preferente.
A delimitación deste solo rústico de especial protección de augas polo planeamento urbanístico nunha área inferior á
zona de policía de augas deberá xustificarse empregando estudos e análises de asolagamento, determinados polo
organismo de cunca correspondente.

Tódalas canles e cursos de auga existentes no municipio foron incluídas na clasificación urbanística axeitadas ás
esixencias da LOUPMRG.
4.9.- Determinacións relativas á xestión de residuos
Determinacións orientativas
4.9.5.- En coherencia coas restantes determinacións, os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento
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urbanístico incorporarán as accións e determinacións necesarias para pular pola integración dos obxectivos e medidas
contempladas sobre o metabolismo urbano do ciclo dos materiais e residuos tendentes tanto á redución do consumo de
materiais como á redución na produción de residuos: empregar materiais locais tradicionais na construción (naturais,
renovables), evitando materiais de alto impacto ambiental; reducir os movementos de terras e incluír medidas de xestión
dos movementos de terras e dos seus vertidos; reducir en xeral o consumo de materiais na edificación, incrementar o uso
de materiais renovables ou con menor consumo enerxético na súa fabricación e posta en obra, ou reciclados ou
reutilizados; establecer medidas para fomentar o emprego de materiais reciclados ou reciclables e técnicas construtivas
que posibiliten a reciclaxe/desmontaxe, así como a coordinación coa regulamentación da produción e xestión dos
residuos de construción e demolición e dimensionar e localizar axeitadamente os espazos necesarios para os sistemas de
recollida selectiva de residuos.

Neste Plan potenciase a rehabilitación das construcións existentes coa conseguinte diminución de residuos
producidos no proceso edificatorio e, ademais, incorpora nas súas determinacións a normativa vixente nesta
materia polo que tamén prímase o emprego de materiais e técnicas menos contaminantes.
7.- O PATRIMONIO NATURAL
7.1.- Determinacións de carácter xeral
Determinacións orientativas
7.1.1.- Os instrumentos de ordenación territorial e urbanística incorporarán as accións e medidas necesarias para
garantir a protección dos recursos naturais e incentivar a mellora da calidade ambiental do territorio, garantindo o seu
uso sostible por parte da sociedade.
7.1.2.- As actuacións territoriais e sectoriais considerarán como prioritarios os seguintes obxectivos e criterios de
protección do patrimonio e dos recursos naturais:
a.- Favorecer o mantemento da integridade funcional dos sistemas naturais. Neste senso os instrumentos de ordenación
do territorio e do planeamento urbanístico pularán por:
a1.- Fortalecer as funcións de conservación e desenvolvemento sostible das áreas protexidas (espazos protexidos pola
normativa ou convenios de conservación da natureza internacional, comunitaria, nacional ou galega), establecendo
medidas que contribúan a garantir o mantemento dun estado de conservación favorable dos hábitats de interese
comunitario e das especies de flora e fauna protexidas.
a2.- Promover a protección e valorización doutros posibles elementos, formacións ou espazos con valores de calquera
tipo físico-natural (xeolóxico, morfolóxico, paleontolóxico, biolóxico, etc.), identificados nalgún outro catálogo ou
normativa ou mesmo que poidan ser identificados a través dos devanditos instrumentos e presenten un interese
supramunicipal ou local, de maneira complementaria ás áreas protexidas.
b.- Facilitar a conectividade ecolóxica entre as distintas áreas protexidas, así como dentro destas, e entre os restantes
posibles espazos de interese, favorecendo a funcionalidade dunha rede de corredores ecolóxicos e adaptando con este fin
as infraestruturas e estruturas que supoñen un efecto barreira, tales como tendidos eléctricos, infraestruturas de
comunicación, infraestruturas hidráulicas, etc.
c.- A restauración dos espazos deteriorados e a prevención de impactos ambientais, incorporando criterios de
integración ambiental ás actividades con incidencia no medio.
d.- Promover a xeneralización de modelos de ordenación e xestión sostible do territorio, mediante:
d1.- A incorporación dos plans e estratexias de conservación do patrimonio natural e da biodiversidade ás iniciativas de
protección do patrimonio cultural e de desenvolvemento socioeconómico, como factor esencial para garantir a súa
conservación e incentivar a súa mellora e como factor de desenvolvemento endóxeno das zonas rurais.
d2.- O deseño de estratexias territoriais para a revalorización das oportunidades do medio rural e para evitar situacións
de presión sobre espazos e recursos fráxiles.
d3.- A incorporación e promoción de reservas da biosfera á política territorial da Comunidade.
d4.- A xestión dos procesos de cambio nas actividades que se desenvolven no medio físico mediante a consolidación de
usos de interese territorial. Débense producir cambios estruturais que garantan a viabilidade das actividades
agropecuarias sostibles. Cando esta opción non sexa viable haberá que introducir usos substitutivos que eviten procesos
de deterioración e asignen novas funcións ao territorio. Entre estas considéranse prioritarias as accións de reforestación
naqueles ámbitos nos que se poida dar lugar tanto con criterios de uso múltiple, como á recuperación de hábitats de
interese comunitario que se atopen alterados ou degradados por causas antrópicas. En todo caso, pularase polo fomento
de especies autóctonas, establecendo medidas para minimizar a presenza de especies invasoras. Igualmente
promoverase a protección e valorización da actividade agraria como factor de mantemento da paisaxe e da
naturalidade.
e.- A redución dos procesos erosivos como factor necesario para o desenvolvemento dos ecosistemas e o aproveitamento
dos usos potenciais dos terreos, desenvolvendo accións de conservación de solos e regulando aquelas actividades
susceptibles de incrementar os procesos de erosión.
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7.1.3.- Os instrumentos de ordenación territorial e urbanísticos, así como os instrumentos de planificación dos espazos
naturais protexidos segundo a lexislación de conservación da biodiversidade e do patrimonio natural, deberán tomar
medidas de prevención, corrección, mitigación e adaptación ás consecuencias de alta probabilidade do cambio
climático, considerando así mesmo as de media certeza, atendendo ás previsións e estudos realizados polos organismos
e institucións con competencia na materia, sen menosprezo das directrices e orientacións que se establezan no Plan
marco galego de acción fronte ao cambio climático.
7.1.4.- Na elaboración e redacción dos diferentes instrumentos de ordenación do territorio e urbanísticos teranse
presentes os catálogos de especies ameazadas, os correspondentes plans de conservación e documentación concorrente.

A case totalidade do termo municipal está ocupada polo Parque Natural do Invernadoiro ou polo Macizo Central
da Rede Natural polo que o Plan outórgalle a máxima protección calificándoos Solo Rústico de Especial
Protección de Espazos Naturais. Nos casos que dentro desta delimitación estaban incluídos álveos de augas,
engadiuse a protección de Augas.
O resto do termo municipal polo alto valor paisaxístico ou forestal, foi incluído na correspondente protección
urbanística, ben Paisaxística ou Forestal.
8.- A PAISAXE
Determinacións excluíntes
8.3.- Calquera actuación sobre o territorio incluirá, no marco do proceso de avaliación ambiental, un estudo de impacto
e integración paisaxística.

Neste Plan Xeral recóllese en diferentes artigos da Normativa esta obriga.
8.5.- En ausencia dos Catálogos e Directrices de paisaxe, os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento
urbanístico considerarán a perspectiva global e integral da paisaxe e seguirán as definicións e criterios xerais recollidos
na parte correspondente da Memoria destas Directrices.

Neste Plan Xeral faise unha análise paisaxística pormenorizada do territorio municipal desde un punto de vista
global que supera incluso os límites municipais e, deste xeito, en concordancia co establecido nas DOT,
proponse actuacións encamiñadas a preservan os espazos de especial interese ambiental e paisaxístico,
establecendo medidas de control da edificación aproveitando o sistema de núcleos existente para concentrar nela
edificación, e defínense diversos usos en solo de núcleo rural, que permitirán revitalizar a estrutura
socioeconómica deles e servir de apoio a novas actividades turísticas, terciarias, e comerciais, sen abandonar a
vinculación aos usos primarios. Especial empeño púxose na clasificación como solo de especial protección
agrícola para as hortas e agras do contorno inmediato aos núcleos, nos casos que foi posible por non ser esixible
outra protección maior.
Determinacións orientativas
8.6.- O planeamento urbanístico realizará un estudo da paisaxe urbana, prestado especial atención ás tipoloxías
edificatorias, ás medianeiras vistas e aos peches, aos materiais das fachadas e pavimentos dos espazos públicos, ás
zonas verdes e arboredos, ao mobiliario urbano, ao alumeado público, aos tendidos aéreos e ao tráfico e aparcadoiro de
vehículos.

Nos diferentes documentos de análisis da memoria informativa evalúanse tódolos termos enumerados no
apartado anterior.
9.- O PATRIMONIO CULTURAL
Determinacións excluíntes
9.4.- As intervencións nos bens do patrimonio cultural deberán estar encamiñadas á súa conservación e mellora,
debendo garantir a súa protección, revalorización e difusión, integrándoas de xeito harmónico no territorio e na
paisaxe. En todo caso, deberán respectar as súas características esenciais sen prexuízo de que poida autorizarse o uso
de elementos, técnicas ou materiais actuais para a mellor adaptación do ben ao seu uso.
9.6.- O planeamento urbanístico promoverá a revitalización urbana das zonas históricas considerándoas como espazos
emblemáticos esenciais na imaxe da cidade e como ámbitos residenciais e de actividade que deben potenciarse,
dotándoas das condicións urbanísticas e de relación co resto da cidade necesarias para reforzar a súa vitalidade e
atractivo, así como a rehabilitación dos núcleos rurais de interese patrimonial.
Asemade, o planeamento urbanístico contemplará a arquitectura e as paisaxes vinculadas ao sector agrario e ao medio
rural e promoverá a súa rehabilitación, dotándoas de condicións que reforcen o seu interese patrimonial e cultural.
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Determinacións orientativas
9.12.- O planeamento urbanístico municipal, na delimitación dos ámbitos de interese patrimonial en solo rústico,
especificará as áreas ás que asignar a categoría de protección patrimonial ou histórica.

Na normativa deste Plan xa se tivo en conta todo o exposto nos apartados anteriores e, en concreto no seu
documento do Catálogo do Patrimonio Arquitectónico e Arqueolóxico.
10.- APLICACIÓN, DESENVOLVEMENTO E REVISIÓN DAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO
10.1.- Determinacións para o desenvolvemento das Directrices
Determinacións excluíntes
10.1.18.-Co fin de acadar unha adecuada coordinación territorial, os instrumentos de ordenación territorial, e de
urbanismo en ausencia destes, axustaranse ás determinacións das DOT, concretando aquelas que se desenvolvan de
xeito particular no seu ámbito de actuación, evitando redundancias e incoherencias.

A avaliación da relación dos obxetivos do planeamento cos establecidos na diversa planificación sectorial, queda
garantido dende o inicio do proceso de redacción do Plan Xeral. Así, na súa Memoria de Información e no ISA
analízase a totalidade de instrumentos e lexislación sectorial que inciden no territorio, incorporando as súas
determinacións.
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3.2.6.3.-.- Xustificación do cumprimento de adaptación ás determinacións dos plans da
Xunta en materia de residuos, de acordo co previsto no artigo 21.3 da lei 10/2008, do 3
de novembro, de residuos de Galicia.
O concello de Vilariño de Conso, segundo o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020
(PXRUG), está incluído no denominado “Modelo SOGAMA”. Na actualidade ten implantado o sistema de
recollida selectiva de residuos urbanos, realizándose mediante depósitos situados nos núcleos de poboación que
periodicamente son baleirados mediante camións xestionados directamente polo propio Concello. Ditos camións
transportan os residuos á planta de transferencia de A Gudiña, para proseguir coa tramitación prevista no
PXRUG. O Presente plan, non prevé modificación que supoñan a variacións do modelo actual, agás a posible
reubicación ou ampliación dos puntos de recollida nos núcleos de poboación.
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3.2.6.4.- Xustificación do cumprimento do establecido no artigo 27 da Lei 13/2010, do 17
de decembro, do comercio interior de Galicia, respecto a ordenación dos usos
comerciais.
Para dar cumprimento ao disposto na Lei 13/2010 do 17 de decembro, do Comercio interior de Galicia, no que
respecta ao uso comercial o presente Plan ordena o uso comercial no artigo 89 da Normativa urbanística, en
concreto permite o uso comercial en planta baixa dos edificios residenciais dos núcleos de poboación, así como
locais comerciais en pasaxes, galerías ou en mercados.
Tamén prevé que no solo urbanizable de uso terciario previsto o sur do núcleo de Vilariño de Conso poidan
implantarse usos comerciais incompatibles co uso e tipoloxía residencial.
Enténdese que non é necesario unha maior regulación e reserva de uso comercial dadas as características
intrínsecas deste concello.

3.2.6.5.- Xustificación do cumprimento do artigo 17 da Lei 3/2013, do 20 de maio, de
impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicación de Galicia.
No artigo 17 da Lei 3/2013 no seu punto 1, enumera as distintas especificaciones que os planes de ordenación
urbanística deberán conter. Na disposición transitoria primera di: “as determinacións do artigo 17 da presente lai
serán de aplicación a partir da aprobación e entrada en vigor do Plan Sectorial de Infraestructuras de
Telecomunicacións de Galicia”. Habida conta que a dia de hoxe dito Plan Sectorial non está aprobado, o presente
Plan Xeral de Ordenación non está na obriga do seu cumprimento.

3.2.6.6.- Outras normativas
.- Medio ambiente.
Para á protección do medio ambiente do término municipal de VILARIÑO DE CONSO, a ordenación
establecida no presente plan xeral adáptase ás disposicións contidas na lexislación e regulamentación vixentes.

a) Protección contra a contaminación ambiental.
A protección do medio ambiente do territorio municipal, regúlase polas disposicións contidas na lei 1/1995, do 2
de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia.
Mentras no se aproben as Normas Reguladoras de desenrolo de dita lei, tamén será de aplicación o disposto nos
seguintes decretos:
D. 442/1.99, do 13 de septembro, de evaluación de impacto ambiental para Galicia.
D. 327/1.991, do 2 de outubro, de evaluación de efectos ambientais de Galicia.

b) Protección contra a contaminación atmosférica.
Para á protección contra á contaminación atmosférica, o presente plan xeral regula ás emisións máximas
permitidas á atmósfera das actividades susceptibles de contaminala e, en particular as emisións das actividades
industriais.

c) Protección contra a contaminación das augas.
As augas superficiais e soterráneas que discurren polo concello de Vilariño de Conso, e os verquidos das
actividades existentes ou previstas susceptibles de contaminar o dominio público hidráulico, regúlanse polas
disposicións contidas na lei 29/85 do 2 de agosto de augas e no Regulamento do Dominio Público Hidráulico,
aprobado por RD. 849/86 do 11 de abril.
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d) Protección contra a contaminación acústica.
Os criterios necesarios para controlar a contaminación acústica en ambiente exterior, serán los señalados en la
normativa europea y estatal básica en materia de contaminación acústica y las normas autonómicas que se
establezcan para ajustarlas al derecho autonómico.

.- Patrimonio cultural.
Os edificios, conxuntos e elementos de interese histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico e/ou ambiental,
etnográfico e/ou cultural existentes no término municipal de Vilariño de Conso, así como os xacementos e zonas
arqueolóxicas, regúlanse polas disposicións contidas na lei 8/1995, do 3 de outubro, de Patrimonio Cultural de
Galicia, na lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español, no decreto 449/1973 do 22 de Febreiro (polo que se
protexen os hórreos e cabazos de máis de 100 anos) e no decreto 571/1963, do 14 de Marzo (polo que se
protexen os escudos, emblemas, pedras heráldicas, rollos de xusticia, cruces de término e pezas similares de
interese histórico-artístico de más de 100 anos).
De conformidade cas disposicións contidas en ditas lexes e ós efectos de conseguir unha adecuada protección do
patrimonio cultural, o plan xeral diferencia:

a) Patrimonio arquitectónico e etnográfico.
Nos edificios, conxuntos e elementos de interese arquitectónico e etnográfico, a efectos de conseguir unha
adecuada protección, o presente plan xeral establece varios niveis de protección, en función dos valores a
protexer, así como os ámbitos de protección que abarcan normalmente ó elemento protexido e que se extende a
su entorno inmediato, ca finalidade de garantir o mantemento do significado do elemento protexido, o libre
acceso e su contemplación. Segundo o nivel de protección, o plan xeral establece o correspondente réximen de
obras e usos.

b) Patrimonio arqueolóxico.
O plan xeral, para conseguir unha millor e adecuada protección do partrimonio arqueolóxico, establece duas
zonas (de protección integral e de respeto), establecendo para cada unha diferentes limitacións e usos.

.- Estradas.
As estradas que atravesan ou discurren polo término municipal de VILARIÑO DE CONSO, así como as suas
marxes regúlanse, en función da Administración Titular da correspondente estrada, polas disposicións contidas
na lei 25/1988, de 29 de xulio, de estradas estatais, na lei 4/1994, do 14 de Setembro, de estradas de Galicia e
pola Ordenanza Reguladora de Uso e Defensa das estradas Provinciais.
De conformidade cas disposicións contidas nas citadas lexes e Ordenanzas, o presente plan xeral establece o área
de influencia das estradas, integrada polas seguintes zonas: de dominio público,de servidume e de afección.
En cada unha de ditas zonas, cada ancho variará en función da Administración titular da estrada e do tipo de vía,
o plan xeral establece as limitacións en canto a edificación e uso, co fin de garantir a protección das estradas, os
seus marxes e garantir as ampliacións necesarias futuras.

.- Ferrocarril.
As marxes do ferrocarril así como os terreos, infraestructuras de superficie ou soterráneas e instalacións que
sirven para á utilización dos ferrocarrís, regúlanse polas disposicións contidas na lei 16/87 de "Ordenación de
Transportes Terrestres" e no Regulamento para o seu desenrolo R.D 1211/199 de 28 de septembre.

.- Augas.
Os espacios do concello de Vilariño de Conso cubertos por augas non accidentais como os ríos, embalses,
lagoas, zonas húmedas e pantanosas, así como os seus marxes regúlanse polas disposicións contidas na lei de
Augas 29/1985 de 2 de Agosto e no Regulamento que a desenrola (R.D. 849/1986 de 11 de Abril).
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De acordo cas disposicións contidas en dita lei, o presente plan xeral establece a protección do dominio público
hidráulico, mediante a definición nos espacios citados anteriormente das seguintes zonas: de servidume e de
policía.

.- Cemiterios.
A protección dos cemiterios e a zona inmediata ós mesmos, así como as condicións que deben cumplir os novos
cemiterios, regúlanse polas disposicións contidas no decreto 134/1.998, do 23 de abril, sobre policía mortuoria.

.- Condicións de habitabilidade das vivendas.
En aplicación das disposicións contidas Decreto 262/2007, do 20 de decembro,polo que se aproban as normas do
hábitat de Galicia, a ordenación establecida no presente plan xeral respeta ás normas contidas en dito decreto e
en concreto as seguintes:

a) Composición e dimensionado das vivendas.
Tanto a ordenación gráfica como as condicións de edificación establecidas no documento de Normativa
Urbanística do plan xeral, respetan os parámetros relativos a ocupación, frentes e fondos edificables, alturas, etc,
ca finalidade de que os volúmes resultantes garantan vivendas ca composición e dimensionado establecido no
citado decreto.

b) Iluminación e ventilación.
A ordenación establecida, de conformidade cas disposicións contidas no decreto sobre habitabilidade en
vivendas, tamén regula ás condicións que deben cumplir as pezas que integran a vivenda, así como as condicións
que deben cumplir os patios para conseguir unha óptima iluminación e ventilación das estancias.

c) Acesos a vivendas.
O dimensionado e condicións que deberán cumplir os accesos ás vivendas, así como as escaleiras e os ascensores
regularánse polas disposicións contidas no decreto de habitabilidade de vivendas.

d) Instalacións mínimas.
Tal e como establece o decreto de habitabilidade de vivendas, nos edificios destinados a vivenda será obligatorio
contar con instalacións de auga fría e calente, sumidoiros e saneamento de augas residuais, electricidade e antena
colectiva de televisión e radiodifusión.

.- Condicións de accesibilidade e supresión de barreiras.
En aplicación das disposicións contidas na lei 8/1.997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de
barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e no decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que aprobóu
Regulamento de desenrolo e execución da lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade
Autónoma de Galicia, a ordenación establecida no presente plan xeral respeta ás disposicións contidas en ditos
textos legais ó obxeto de lograr a accesibilidade integral a tódals persoas e en especial a aquelas con movilidade
reducida. De acordo cas ditas disposicións, o plan xeral diferencia dous tipos de barreiras:

e) Barreiras arquitectónicas e urbanísticas.
Ca finalidade de eliminar e impedir a formación de barreiras arquitectónicas urbanísticas, o presente plan
establece, de conformidade cas disposicións contidas na LASB, as condicións que deben cumplir as vías e
espacios libres de uso público. Ós efectos do presente plan diferenciáronse dentro do concepto de vías e espacios
libres de uso público os seguintes ámbitos e elementos:


Urbanizacións. Dentro deste concepto englóbanse as condicións que debe cumplir a urbanización dos
itinerarios peatonais e mixtos, dos parques e xardíns, e dos aparcamentos.

-

Itinerarios.

As seccións do viario establecidas no plan permiten cumplir cas dimensións exigidas na LASB, respecto a
itinerarios peatonais (beirarúas) e mixtos, vados peatonais e para vehículos e pasos peatonais.
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As vías públicas deberán ser adaptadas de acordo cas condicións exigidas no Artigo 15 do RASB.
Las características dos itinerarios peatonais o mixtos de peatóns e vehículos, o seu deseño e trazado, así como as
suas condicións deberán cumplir co disposto no Artigo 16 do RASB.
A comunicación vertical dos itinerarios realizaráse mediante rampas ou ascensores que cumplirán as condicións
establecidas no Artigo 17 do RASB.
Nas zonas destinadas a estacionamento de vehículos lixeiros, sexan de superficie ou soterráneas, que se sitúen en
vías ou espacios de uso público ou den servicio a equipamentos comunitarios, reservaránse con carácter
permanente e tan próximo como sexa posible dos accesos peatonais, plazas debidamente sinalizadas para
vehículos acreditados que transporten persoas en situación de movilidade reducida.

-

Mobiliario urbán.

A efectos de aplicación do RASB, consideraránse elementos do mobiliario urbán o conxunto de obxetos
existentes nas vías e espacios públicos que se atopen superpostos ou adosados ós elementos de urbanización ou
da edificación de forma que sexa posible o seu traslado ou modificación sen alteracións substanciais daquelas,
tales como semáforos, postes de sinalización e similares, cabinas telefónicas, fontes públicas, papeleiras,
veladores, toldos, marquesinas, quioscos, barandillas, etc.
Os elementos de mobiliario urbán deseñaránse e colocaránse de maneira que non obstaculicen a circulación de
calquer tipo de persoas e permitan, no seu caso, ser usados ca máxima comodidade. A estos efectos cumplirán as
condicións exixidas na base 1.4 do código de accesibilidade do RASB.
As sinais de tráfico, semáforos, postes de iluminación o calquer outro elemento vertical de sinalización que se
emplace nun itinerario ou espacio de acceso peatonal deberán ser deseñadas e colocadas de forma que resulten
adaptadas, emplazándose de maneira que non obstaculicen a circulación de calquer tipo de persoas e permitan,
no seu caso, ser usados ca máxima comodidade, debendo cumplir cas condicións establecidas na lei e
Regulamento de accesibilidade e supresión de barreiras.
Os elementos saítes que se emplacen nas aliñacións das fachadas de edificios que interferan un itinerario ou
espacio peatonal, tales como marquesinas, toldos, etc; deberán evitar en todo caso ser un obstáculo para a libre
circulación de todo tipo de persoas, debendo cumplir cas condicións establecidas naLASB e RASB.

-

Elementos de urbanización.

A efectos de aplicación do Regulamento sobre accesibilidade e supresión de barreiras, considéranse elementos
de urbanización calquer compoñente das obras de urbanización, entendendo por éstas as referentes á
pavimentación, xardinería, saneamento, alcantarillado, alumeado, redes de telecomunicación e redes de
suministro de auga, electricidade, gases e aquelas que materialicen as indicacións contidas no presente plan.
Os elementos de urbanización integrados en espacios de uso público posuirán con carácter xeral unhas
características de deseño e execución tales que non obstaculicen os movementos das persoas con limitacións e
movilidade reducida, debendo ademáis, noseu caso axustarse ás condicións de adaptación establecidas na base
1.2 do código de accesibilidade do RASB.

 Parques, xardíns e espacios libres públicos.
Os parques, xardíns e demáis espacios libres de uso público deberán ser adaptados de acordo cas seguintes
condicións de accesibilidade.
Disporán dun itinerario adaptado que permita un percorrido polo seu interior e o acceso ós elementos singulares
do espacio e ós servicios higiénicos según as exigencias sinaladas na base 1.1 do RASB.
Os elementos de urbanización (pavimentos, saneamento, alumeado, electricidade, suministro de auga, etc) que
forman parte do citado itinerario estarán adaptados, de acordo ca base 1.2 do RASB.
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O mobiliario urbán (sinais de tránsito, postes de iluminación ou calquer outro elemento vertical de sinalización)
será adaptado de acordo ca base 1.4 do código de accesibilidade e no artigo 19 do RASB.
Os parques, xardíns e demáis espacios libres de uso público deberán cumplir as prescripcións sobre itinerarios,
comunicación vertical, rampas, ascensores e escaleiras previstas nos artigos 16 e 17 do RASB.
Os aseos de uso público que se dispoñan nestos espacios deberán dispor alomenos dunha unidade adaptada,
composta como mínimo por un inodoro e un lavabo que poda ser accesible a calquer tipo de persoa, a cal poderá
ser sustituida pola adaptación, como mínimo, dun inodoro e un lavabo no interior dos aseos para cada sexo.
Para acceder éstes servicios hixiénicos deberá existir un itinerario adaptado conforme ás condicións establecidas
no RASB.

f)

Barreiras arquitectónicas na edificación.

Ca finalidade de eliminar e impedir a formación de barreiras arquitectónicas na edificación, ós efectos de
garantir nas mesmas a adecuada accesibilidade ós distintos locais e pezas, instalacións ou servicios propios que
as compoñen, o presente plan xeral, de conformidade cas determinacións da LASB e o RASB, establece os tipos
de edificios nos que serán de aplicación as disposicións contidas nos textos legais citados:

 Edificios de uso público.
De acordo cas disposicións contidas na LASB e no RASB, considéranse edificios de uso público e os edificios
de titularidade pública ou privada destinados ó público.
As disposicións contidas na LASB e o RASB serán de aplicación, ademáis dos edificios nova planta, nas obras
de restauración, rehabilitación, ampliación ou reforma que comporte un cambio de uso ou afecten a un 2 % o da
superficie inicial do edificio.
Ós edificios que se atopen declarados bens de interese cultural ou incluidos no catálogo do presente plan,
estarán a o disposto no Artigo 291 do RASB.
Os edificios de uso publico deberán cumplir as condicións establecidas nos artigos. 15,16 e17 da LASB e os
artigos 3 a 32 do RASB, e en concreto as que fan relación a:
-

Accesos ó interior dos edificios desde as vías públicas.

-

A movilidade vertical entre espacios, instalacións e servicios comunitarios emplazados en edificios de uso
público, a comunicación entre plantas que deberá realizarse, como mínimo, mediante un ascensor ou rampa
que se axustará ás condicións establecidas no artigo 31 doRASB. Así como todo aquelo o que se refire a
escaleiras, escaleiras mecánicas, tapices rodantes, ascensores, etc.

-

A movilidade ou comunicación horizontal entre espacios, instalacións e servicios comunitarios emplazadas
en edificios de uso público, deberá terse en conta o disposto no artigo 32 do RASB.

 Edificios de titularidade privada e uso residencial.
En función do tipo de obra e da obligatoredad o no de instalar ascensores, os edificios de titularidade privada e
uso residencial deberán cumplir as seguintes condicións:
-

Os edificios de nova construcción nos que sexa obligatorio a instalación de ascensor, disporán como mínimo
dos itinerarios o que se refire o artigo 39.1 do RASB.

-

Os edificios de nova construcción nos que non sexa obligatorio a instalación de ascensor deberán dispor dos
itinerarios cas condicións e excepcionalidades previstas no artigo 39.2 do RASB, quedando excluidas, en
todo caso, de dita condición as vivendas unifamiliares.

-

Los ascensores cumplirán co establecido no artigo 39 e na base 4 do código de accesibilidade do RASB.
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-

Os proxectos de reforma, rehabilitación ou restauración de edificios, servicios ou instalacións de titularidade
privada e uso residencial deberán cumplir os requisitos establecidos no artigo 4 do RASB.

 Edificios de titularidade pública e uso residencial
Os edificios, instalacións e servicios de titularidade pública e uso residencial de nova construcción, así como os
proxectos de reforma, rehabilitación ou restauración dos mesmos deberán, cumplir como mínimo cas exixencias
de accesibilidade establecidas anteriormente para vivendas de uso residencial de titularidade privada.
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4. TRAMITACIÓN DO PLAN XERAL.
Actualmente o plan xeral atópase na fase de Aprobación Inicial.
No artigo 85 da LOUPMRG dí :
“Rematada a fase de elaboración do planeamento, e inmediatamente antes da súa aprobación inicial, o expediente
completo seralle remitido ó conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio para o seu
informe, que deberá ser emitido no prazo de tres meses.”
O documento do PXOM foi remitido a Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio
para o seu informe previo á sua Aprobación Inicial. Dito informe foi emitido con data 16 de xullo de 2012.
Tidas en conta as observación sinaladas nese informe e correxidos os documentos pertinentes, o documento será
obxeto de Aprobación Inicial por parte do Pleno Municipal, previa emisión dos informes esixibles pola lexislación
urbanística.
Logo da Aprobación Inicial o documento será sometido o trámite de información pública.

Vilariño de Conso, xaneiro 2016

Antonio Jesús Losada Beltrán
Arquitecto colexiado nº3501

José Luis Diz Martínez
Arquitecto colexiado nº4094
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