Plan Xeral de Ordenación Municipal
- Normativa Urbanística Vilariño de Conso

Titulo I.- Disposicións xerais.
Artigo 1.- Ámbito.
O presente Plan Xeral de Ordenación Municipal, comprende todo o ámbito territorial do Termo
Municipal de Vilariño de Conso na provincia de OURENSE.

Artigo 2.- Natureza.
1.
O presente documento constitúe as "Normas Urbanísticas", integrantes do Plan Xeral de
Ordenación Municipal, de conformidade co establecido no Art. 61 1.f) da Lei de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (en diante LOUGA).
O presente Plan Xeral de Ordenación Municipal (en diante PXOM), redactouse de acordo coas
disposicións contidas nos textos legais, cunhas abreviaturas que serán en diante as seguintes:
LOTG:

Lei 10/1.995 de ordenación do territorio de Galicia

LOE:

Lei 38/1999 de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación

LOUGA:

Lei 9/2002 do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia, cas modificacións introducidas pola Lei 15/2004 do 29 de
decembro; pola Lei 6/2007 do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de
ordenación do territorio e do litoral de Galicia; pola Lei 3/2008, de maio, de
ordenación da minaría de Galicia; pola Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas
urxentes en materia de vivenda e solo; pola Lei 18/2008, do 29 de decembro, de
vivenda de Galicia; pola Lei 2/2010, do 25 de marzo e pola Lei 15/2010, do 28 de
decembro.

RDUG:

Decreto 28/1999, do 21 de Xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenrolo e aplicación da Lei do Solo de Galicia.

NCSP:

Orde 14/5/1991 de 14 de maio, Normas Complementarias e Subsidiarias de
Planeamento da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

LMLIT:

Lei 10/2003, do 20 de Maio, de medidas urxentes de liberalización no sector
inmobiliario e transportes.

Artigo 3.- Vixencia.
1.
O presente Plan Xeral terá vixencia indefinida, sen prexuízo da súa Revisión ou eventuais
Modificacións.
2.

O acordo de aprobación definitiva do presente Plan Xeral deberá publicarse no prazo dun mes
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desde a súa adopción, no D.O.G e o documento que conteña a normativa e ordenanzas, no B.O.P de
Ourense (Art. 92.2 LOUGA)
3.
A eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do presente Plan Xeral
quedarán condicionados ao cumprimento do disposto no Art. 92 LOUGA.

Artigo 4.- Efectos da aprobación.
1.
Á marxe dos efectos que produza a aprobación do presente Plan Xeral, establecidos nos Art.
97 ao 101 LOUGA, toda persoa terá dereito a que o Concello de VILARIÑO DE CONSO, lle informe
por escrito do réxime urbanístico aplicable a un terreo concreto, ou ao sector, polígono ou ámbito de
planeamento no que se encontre incluído. Esta información deberá ser facilitada polo Concello no
prazo máis breve posible e, como máximo, no de tres meses a contar desde a presentación da
solicitude no rexistro municipal.
2.
De conformidade co establecido no Art. 100.3 LOUGA, o municipio de VILARIÑO DE
CONSO, deberá regular mediante a correspondente ordenanza a cédula urbanística dos terreos ou
edificios existentes en solo urbano e urbanizable.
Ao expedir a cédula, se o Plan Xeral estivese en proceso de modificación ou revisión, farase constar
expresamente esta circunstancia na mesma.

Artigo 5.- Documentación do Plan Xeral.
Os diversos documentos integrantes do Plan Xeral, de conformidade co establecido no Art. 61
LOUGA, son os seguintes:
DOCUMENTO I.

MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS SEUS FINS E OBXECTIVOS.

DOCUMENTO II.

ESTUDO DO MEDIO RURAL E ANÁLISE DO MODELO DE
ASENTAMENTO POBOACIONAL.

DOCUMENTO III.

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DOCUMENTO IV.

PLANOS DE INFORMACIÓN.

DOCUMENTO V.

PLANOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

DOCUMENTO VI.

NORMAS URBANÍSTICAS.

DOCUMENTO VII.

ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN, ESTUDIO ECONÓMICO E
INFORME
OU
MEMORIA
DE
SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICA.

DOCUMENTO VIII.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR.
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Artigo 6.- Interpretación do Plan Xeral.
1.
Sen prexuízo das facultades que corresponden a Xunta de Galicia e os Tribunais de Xustiza, a
interpretación do presente Plan corresponde ao Concello de VILARIÑO DE CONSO e realizarase, de
acordo cos seguintes criterios:
a)
Terán carácter normativo os Planos de Ordenación, as Normas Urbanísticas e o Catálogo. Os
restantes documentos citados no artigo anterior, terán carácter informativo e xustificativo do Plan.

As dubidas na interpretación do Plan Xeral producidas por imprecisións ou por contradicións entre
documentos de igual rango normativo resolveranse, de conformidade co disposto no Art. 6 LOUGA,
tendo en conta os criterios de menor edificabilidade, de maior dotación para espazos públicos e de
maior protección ambiental e aplicando o principio xeral de interpretación integrada das Normas.
c)
No caso de discrepancias entre o contido dos documentos gráficos e escritos, prevalecerá o
disposto no texto sobre o debuxo.
d)
As discrepancias entre planos de escalas diversas, resolveranse a favor daqueles que conteñan
maior detalle.

Artigo 7.- Alteración do Plan Xeral.
De conformidade co establecido no Art. 93.1 LOUGA, a alteración do contido do presente Plan Xeral
poderá levarse a cabo mediante a revisión do mesmo ou a modificación dalgún ou algúns dos
elementos que os constitúen, cumprindo as condicións establecidas nos Artigos seguintes.

Artigo 8.- Revisión.
1.
Entenderase por “Revisión” do presente Plan Xeral, de conformidade co disposto no Art. 93.2
LOUGA, toda alteración do seu contido que conleve a adopción de novos criterios respecto da
estrutura xeral e orgánica do territorio ou da clasificación do solo, motivada pola elección dun modelo
territorial distinto ou pola aparición de circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou
económico que incidan substancialmente sobre a ordenación, ou polo esgotamento da súa capacidade.
2.
A revisión do presente Plan xeral quedará suxeita as mesmas disposicións contidas na
LOUGA para a súa tramitación e aprobación

Artigo 9.- Modificacións.
1.

CONCEPTO.

Entenderase por “Modificación” do presente Plan Xeral a alteración das determinacións contidas no
mesmo que non se inclúan entre as constitutivas de "Revisión", aínda que dita alteración implique
3

Plan Xeral de Ordenación Municipal
- Normativa Urbanística Vilariño de Conso

cambios illados na clasificación, cualificación do solo ou na delimitación do ámbito dos polígonos
(Art. 93.3 LOUGA)
2.

MODIFICACIÓNS DO PLAN EN SOLO URBANO E URBANIZABLE.

a)
Calquera modificación do presente Plan Xeral, deberá fundamentarse en razóns de interese
público debidamente xustificadas encamiñadas a mellora substancial da ordenación establecida no
Plan Xeral, ou desconxestionamento urbano, a mellora da articulación dos espazos libres públicos e
dos volumes construídos, a eliminación de usos non desexables ou a incorporación doutros necesarios,
a creación de novas dotacións urbanísticas públicas, a resolución de problemas de circulación e outros
fins públicos.(Art. 94.1 LOUGA).
b)
Cando a modificación téndese a incrementar a intensidade de uso dunha zona, requirirase para
aprobala a previsión de maiores dotacións públicas, de acordo cos estándares establecidos no Art. 47.2
LOUGA, debendo emprazarse as novas dotacións no mesmo distrito ou sector, segundo se trate de
solo urbano ou urbanizable.
c)
Non se poderán aprobar modificacións de planeamento que conleven a diminución ou
eliminación de dotacións públicas, sen preve-la substitución das que se eliminen por outras de
superficie e funcionalidade similar no mesmo distrito ou sector, segundo se trate de solo urbano ou
urbanizable, salvo que se xustifique a súa innecesariedade e se manteñan os estándares de reserva
mínimos establecidos na LOUGA e no presente Plan Xeral (Art. 94. 5 LOUGA)
3.

MODIFICACIÓNS DO PLAN EN SOLO RÚSTICO.

a)
De conformidade co establecido no Art. 95.1 LOUGA, prohíbese toda modificación do
presente Plan Xeral que implique a conversión ou inclusión directa de solo rústico en solo urbano.
b)
Só será admisible o cambio de clasificación de solo rústico en urbanizable cando se xustifique
de modo fidedigno e manifesto a perda dos valores rurais, tradicionais, paisaxísticos, etnográficos,
culturais e, en xeral, as razóns determinantes da súa inclusión en solo rústico (Art. 95.2 LOUGA).
c)
Non se poderá clasificar ou reclasificar como solo urbanizable o solo rústico que sufrise os
efectos dun incendio forestal a partir da entrada en vigor da LOUGA ou nos cinco anos anteriores a
mesma, excepto autorización expresa do Consello da Xunta.
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Titulo II.- CLASIFICACIÓN DO SOLO.
Artigo 10.- Clases de solo.
De conformidade co establecido no Art. 10 LOUGA, o presente Plan Xeral divide o territorio do termo
municipal de VILARIÑO DE CONSO nas seguintes clases de solo:
a)
b)
c)
d)

URBANO.
DE NÚCLEO RURAL.
URBANIZABLE.
RÚSTICO.

Artigo 11.- Solo urbano.
1.
Constitúe o solo urbano, de conformidade co establecido no Art. 11 LOUGA, os terreos que
estean integrados na malla urbana existente sempre que reúnan algún dos seguintes requisitos:
a)
Que conten con acceso rodado público e cos servizos de abastecemento de auga, evacuación
de augas residuais e subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes
redes públicas con características adecuadas para servi-la edificación existente e a permitida polo
presente Plan Xeral.
b)
Que, aínda carecendo dalgúns dos servizos citados no apartado a) anterior, estean
comprendidos en áreas ocupadas pola edificación, polo menos nas dúas terceiras partes dos espazos
aptos para ela, segundo a ordenación establecida no Plan Xeral.
2.
O solo urbano clasificado no Plan Xeral divídese, de conformidade co establecido no Art. 12
LOUGA, nas seguintes categorías:
a)

SOLO URBANO CONSOLIDADO.

Está integrado polos solares así como polas parcelas que, polo seu grado de urbanización efectiva e
asumida polo presente Plan Xeral, poidan adquiri-la condición de solar mediante obras accesorias e de
escasa entidade que poden executarse simultaneamente coas de edificación ou construción.
b)

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO.

Está integrado pola restante superficie de solo urbano e, en todo caso, polos terreos nos que sexan
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana u obtención de dotacións
urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas, por aqueles nos que a ordenación
urbanística prevea unha ordenación substancialmente diferente da realmente existente, así como polas
áreas de recente urbanización xurdidas á marxe do planeamento.
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Artigo 12.- Solo de núcleo rural.
Constitúe o solo de núcleo rural, os terreos que serven de soporte aos asentamentos de poboación
singularizados en función das características establecidas no Art. 13.1 LOUGA e delimitados
conforme aos criterios establecidos en dito ARTIGO e na Memoria Xustificativa de Ordenación do
presente Plan Xeral.

Artigo 13.- Solo urbanizable.
1.
Está constituído, de conformidade co disposto no Art. 14.1 LOUGA, polos terreos que non
teñen a condición de urbano, de núcleo rural, nin rústico e poidan ser obxecto de transformación
urbanística nos termos establecidos no presente Plan Xeral.
2.
Dentro do solo urbanizable, de acordo co establecido no Art. 14.2, o Plan Xeral diferenza dúas
categorías de solo:
a)
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO OU INMEDIATO. Está constituído polos terreos
comprendidos nos sectores delimitados por este Plan Xeral para os que tamén establecéronse os prazos
de execución, as condicións para a súa transformación e o desenvolvemento do Plan Xeral.

b)
solo.

SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO OU DIFERIDO. Non se prevé este tipo de

Artigo 14.- Solo rústico.
1.
O solo rústico está integrado polos terreos que o presente Plan Xeral preserva dos procesos de
desenvolvemento urbanístico nos termos establecidos no Art. 15 LOUGA, concordantes cos criterios
establecidos na Memoria Xustificativa do presente Plan Xeral.
O solo rústico, de conformidade co disposto no Art. 32 LOUGA e no presente Plan Xeral, divídese nas
seguintes categorías:
a)

SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA.

Está constituído polos terreos que o presente Plan Xeral considera inadecuados para o seu
desenvolvemento urbanístico, por razón da súas características xeotécnicas ou morfolóxicas, polo alto
impacto territorial que conlevaría a súa urbanización ou polos riscos naturais ou tecnolóxicos.
b)

SOLO RÚSTICO ESPECIALMENTE PROTEXIDO.

Está constituído polos terreos que polos seus valores agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais,
científicos, naturais, paisaxísticos, culturais, suxeitos a limitacións ou servidumes para a protección do
dominio público, ou doutra índole son sometidos a algún réxime especial de protección incompatible
ca súa transformación.
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Titulo III.-Normas de desenvolvemento do Plan Xeral.
Artigo 15.- Instrumentos de desenvolvemento.
1.
Estes instrumentos teñen por obxecto desenvolver mediante a ordenación detallada e
completa, as determinacións contidas neste Plan Xeral.
2.

O presente Plan Xeral desenvolverase a través de:

-

Plans parciais.

-

Plans especiais.

-

Estudos de detalle.

-

Catálogos.

Artigo 16.- Disposicións comúns aos plans de desenvolvemento.
1.
Os Plans Parciais e os Plans Especiais, de conformidade co establecido no Art. 62 LOUGA,
poderán modifica-la ordenación detallada establecida no presente Plan Xeral con amaño as seguintes
condicións:
a)
Que teñan por obxecto a mellora substancial da ordenación urbanística establecida polo Plan, a
mellora da articulación dos espazos libres públicos e dos volumes construídos, a eliminación de usos
non desexables ou a incorporación doutros necesarios, a previsión de novas dotacións públicas, a
resolución de problemas de circulación e outros fins análogos.
b)
Que non afecten nin alteren de ningún modo as determinacións do Plan Xeral sinaladas nos
Art. 53, 55.2, e 57 LOUGA, sen prexuízo dos axustes necesarios para garanti-las conexións.
c)
Que non impliquen un incremento da superficie edificable total, nin a alteración dos usos
globais.
d)
Que non supoña unha diminución, fraccionamento ou deterioro da capacidade de servizo e da
funcionalidade dos espazos previstos para as dotacións locais.
2.
Os Plans Parciais e Especiais poderán reaxustar, por razóns xustificadas, a delimitación dos
sectores e das áreas de reparto, sempre que o reaxuste non afecte ao solo rústico de especial protección
nin a dotacións públicas e que non supoña unha alteración igual ou superior ao 5% do ámbito
delimitado polo Plan Xeral. En todo caso, será necesaria a previa audiencia aos propietarios afectados.
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Artigo 17.- Plans Parciais.
1.

OBXECTO.

Os Plans Parciais teñen por obxecto regula-la urbanización e a edificación do solo urbanizable,
desenvolvendo o presente Plan Xeral mediante a ordenación detallada do correspondente sector.
2.

DETERMINACIÓNS.

a)
Os Plans Parciais conterán as determinacións establecidas no Art. 64 LOUGA e no presente
Plan Xeral.
b)
Os Plans Parciais de iniciativa particular conterán tamén as determinacións establecidas no
Art. 74 LOUGA.
c)
Neste PXOM non está previsto o desenvolvemento de solo urbanizable de uso residencial,
polo que non é necesario localiza-la porcentaxe a vivendas de protección pública.
3.

DOCUMENTACIÓN.

Os Plans Parciais conterán a documentación establecida no Art. 65 LOUGA.

Artigo 18.- Plans de sectorización.
Neste PXOM non está previsto solo urbanizable non delimitado polo que non se desenvolverá ningún
plan de sectorización.

Artigo 19.- Plans especiais.
1.

FINALIDADE.

En desenvolvemento das previsións contidas no presente Plan Xeral, poderán formularse e aprobarse
plans especiais coa finalidade de protexer ámbitos singulares, levar a cabo operacións de reforma
interior, coordina-la execución de dotacións urbanísticas, protexer, rehabilitar e mellora-lo medio rural
u outras finalidades análogas (Art. 68.1 LOUGA).
2.

DETERMINACIÓNS.

a)

Os Plans Especiais conterán as determinacións establecidas no Art. 68.3 LOUGA.

b)
Os Plans Especiais de iniciativa particular conterán, ademais das determinacións establecidas
no Art. 68.3 LOUGA, as previstas no Art. 74 LOUGA.
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Artigo 20.- Estudos de detalle.
1.

OBXECTIVOS.

De conformidade co establecido no Art. 73 LOUGA, en desenvolvemento do presente Plan Xeral, así
como dos Plans Parciais ou Especiais redactados o seu amparo, poderán redactarse Estudos de Detalle
para mazás ou unidades urbanas equivalentes completas cos seguintes obxectivos:
a)
Completar ou reaxustar as aliñacións e as rasantes establecidas neste Plan Xeral e nos Plans
Parciais e Plans Especiais redactados o seu amparo.
b)
Ordena-los volumes edificables de acordo coas especificacións que para o solo urbano
establécense neste Plan Xeral, así como nos Plans Parciais e nos Plans Especiais redactados o seu
amparo.
c)
Concreta-las condicións estéticas e de composición da edificación, complementarias das
establecidas neste Plan Xeral, así como nos Plans Parciais e nos Plans Especiais redactados o seu
amparo.
2.

LIMITACIÓNS DOS ESTUDOS DE DETALLE.

De acordo co establecido no Art. 73.2 LOUGA, os Estudos de Detalle en ningún caso poderán:
a)

Altera-lo destino urbanístico do solo.

b)

Incrementa-lo aproveitamento urbanístico.

c)

Reducir ou modifica-las superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas.

d)
Preve-la apertura de vías de uso público que non estean previamente recollidas no Plan que
desenvolven ou completen.
e)

Aumenta-la ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de uso.

Parcela-lo solo.
Descoñecer ou infrinxi-las demais limitacións que lles impoña o correspondente Plan.
Establecer novos usos e ordenanzas.

Artigo 21.- Catálogos.
1.
Os catálogos son instrumentos complementarios do presente Plan que teñen por obxecto
identifica-las construcións, recintos, xardíns, monumentos, inmobles u outros elementos que, polas
súas singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou
paisaxísticos, considérase conveniente conservar, mellorar ou recuperar. (Art.75.1 LOUGA).
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Titulo IV.- Normas de execución do Plan Xeral.
Artigo 22.- Competencias na execución do Plan Xeral.
O desenvolvemento e execución do presente Plan Xeral, a través dos instrumentos que procedan en
función das clases de solo e dos obxectivos pretendidos, corresponden ao Concello de VILARIÑO DE
CONSO, sen prexuízo da atribución de competencias a Órganos específicos do Estado ou da
Comunidade Autónoma e da participación dos particulares que poderán redactar plans e proxectos de
iniciativa particular (Art. 83 e 108 LOUGA).

Artigo 23.- Presupostos da execución.
A execución do presente Plan Xeral require, de conformidade co establecido no Art. 109 LOUGA, a
aprobación previa do planeamento que conteña a ordenación detallada, en función da clasificación de
solo establecida.
1.

Solo urbano.

Para o solo urbano non consolidado que conteña a ordenación detallada, será suficiente a aprobación
definitiva do presente Plan Xeral.
Para as áreas de solo urbano non consolidado que non conteñan a ordenación detallada, precisarase a
previa aprobación do correspondente Plan Especial establecido neste Plan Xeral.
2.

Solo urbanizable.

a)
En solo urbanizable delimitado, requirirase a previa aprobación do plan parcial do sector
correspondente, salvo que o presente Plan Xeral establécese a ordenación detallada.
b)
En solo urbanizable non delimitado, esixiríase previamente a aprobación do correspondente
Plan de sectorización. Neste Plan Xeral non se prevé solo urbanizable non delimitado.
3.

Sistemas Xerais

Cando a delimitación e ordenación detallada dos sistemas xerais non se conteñan no presente Plan
Xeral, será precisa a aprobación previa dun Plan Especial.

Artigo 24.- Areas de reparto.
O presente Plan Xeral, de conformidade co establecido no Art. 111.1 LOUGA, delimita en solo
urbano non consolidado e en solo urbanizable, áreas de reparto de beneficios e cargas.
Para cada área de reparto, de acordo cos criterios de cálculo establecidos nos Art. 113 e 114 LOUGA,
o Plan Xeral fixa o correspondente aproveitamento tipo.
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2.
Dentro de cada área de reparto, serán delimitados polo planeamento que conteña a ordenación
detallada os polígonos de execución.

Artigo 25.- Zonas de normalización de fincas.
Para as zonas de solo urbano consolidado nas que fose necesario adapta-la configuración física das
parcelas, de conformidade co establecido no Art. 122 LOUGA, delimitaranse zonas de normalización
de fincas que poderán estar contidas no presente Plan Xeral ou delimitarse con posterioridade de oficio
ou a instancia de parte. Nestes últimos casos seguirase o procedemento establecido no Art. 122.2
LOUGA.

Artigo 26.- Polígonos.
1.
Os polígonos configúranse como os ámbitos territoriais que comportan a execución integral do
planeamento e son delimitados polo presente Plan Xeral ou polo planeamento que conteña a
ordenación detallada, de forma que permitan o cumprimento conxunto dos deberes de cesión, de xusta
distribución de cargas e beneficios e de urbanización na totalidade da súa superficie (Art. 123.1
LOUGA).
2.
A execución do presente Plan Xeral e do planeamento que o desenvolve, de acordo co
disposto no Art. 123.2 LOUGA, levarase a cabo mediante polígonos completos, salvo cando se trate
de executar directamente os sistemas xerais ou as actuacións illadas previstas no Art.28 desta
Normativa

Artigo 27.- Clases de sistemas de actuación.
Nos polígonos delimitados neste Plan Xeral establécese o correspondente sistema de actuación.
Os sistemas de actuación establecidos, de conformidade co contido do Art. 126 LOUGA, poden ser
directos (cooperación ou expropiación) ou indirectos (concerto, compensación ou concesión de obra
urbanizadora) e regularanse polas condicións establecidas nos Art. 127 ao 165 LOUGA.
2.
A modificación do sistema de actuación poderá ser aprobada polo Concello, de oficio ou a
instancia dos particulares interesados, seguindo o trámite establecido no Art. 127.2 LOUGA
3.
Cando se establecese un sistema de actuación indirecta e non se executa conforme aos prazos
ou plans de etapas establecidos, ou transcorra máis dun ano desde a aprobación definitiva do
planeamento urbanístico detallado sen que se iniciase o proceso de desenvolvemento e execución, o
concello poderá substituílo sistema actuación seguindo o trámite establecido no Art. 127.2 LOUGA.
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Artigo 28.- Actuacións illadas.
O Concello de VILARIÑO DE CONSO poderá promover actuacións illadas en solo urbano
consolidado para facer posible a execución de elementos concretos previstos no Plan Xeral.(Art.124
LOUGA).

Artigo 29.- Proxectos de urbanización e conservación de obras de urbanización.
1.
De conformidade co disposto no Art. 110 LOUGA, os proxectos de urbanización son
proxectos de obras que teñen por finalidade executa-los servizos e dotacións establecidos
neste Plan Xeral, nos Plans Parciais e nos Plans Especiais.
2.
Os proxectos de Urbanización non poderán modifica-las previsións do Plan Xeral ou
do planeamento que desenvolve, sen prexuízo de que poidan efectuar as adaptacións esixidas
pola execución material das obras.
3.
Os Proxectos de Urbanización conterán a documentación esixida no Art. 110.3
LOUGA e serán tramitados de conformidade co disposto no Art. 110.4 LOUGA.
4.
A recepción das obras de urbanización e conservación da urbanización, regularase
polo disposto nos apartados 5 e 6 do Art. 110 LOUGA.

Artigo 30.- Prazos para edificar. Concepto
1.
O deber de edificar afecta tanto as parcelas vacantes susceptibles de edificarse por aplicación
das determinacións contidas neste Plan, como aos propietarios de parcelas nas que existisen
construcións paralizadas, ruinosas, derruídas ou inadecuadas ao lugar no que se empracen.
2.
No caso de que o presente Plan prohiba a substitución total ou parcial das edificacións
existentes ou impoña a conservación de determinados elementos ou a súa rehabilitación integral, o
deber de edificar entenderase como deber de rehabilitar, respectando, ao materializarse os
correspondentes aproveitamentos urbanísticos, os elementos dotados de protección. (Art. 188.4
LOUGA).

Artigo 31.- Prazos para edificar ou rehabilitar.
1.

EN SOLO URBANO.
a)

CONSOLIDADO

En solo urbano consolidado, de conformidade co disposto nos Art.188.3 e 189 LOUGA, os prazos
aplicables para o cumprimento do deber de edificar ou rehabilitar serán como máximo de 2 anos,
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contados a partir da aprobación definitiva deste Plan Xeral ou do planeamento que conteña a
ordenación detallada, aínda que os terreos non reúnan as condicións de solar. Neste último caso o
deber de edificar, abarca tamén a obrigación de dota-la parcela dos elementos de urbanización
necesarios para que se converta en solar.
b)

NON CONSOLIDADO

En solo urbano non consolidado, de conformidade co disposto nos Art.188.2 e 189 LOUGA, o prazo
aplicable para o cumprimento do deber de edificar será como máximo de 2 anos, contados a partir da
conversión dos terreos en solares.
2.

SOLO URBANIZABLE.

En solo urbanizable, de conformidade co disposto nos Art.188.2 e 189 LOUGA, o prazo aplicable para
o cumprimento do deber de edificar será como máximo de 2 anos, contados a partir da conversión dos
terreos en solares.

Artigo 32.- Incumprimento dos deberes de edificar ou rehabilitar.
Se vence o prazo concedido para cumpri-los deberes de edificar ou rehabilitar, incluídas as prorrogas a
que se refire o Art. 189.2 LOUGA, a Administración decretará a inscrición obrigatoria no rexistro de
solares coas consecuencias que se establecen no Art. 190 LOUGA.
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Titulo V.- Control das actuacións.
Artigo 33.- Actos suxeitos a licenza municipal ou réxime de intervención municipal de
comunicación previa.
Estarán suxeitos a licenza municipal ou réxime de intervención municipal de comunicación previa, sen
prexuízo das autorizacións que fosen procedentes de acordo coa lexislación aplicable, os actos de
edificación e uso do solo e do subsolo establecidos no Art. 194.2 e 194.4 da LOUPMRG.

Artigo 34.- Competencia para o outorgamento de licenzas.
1.
A competencia para outorga-las licenzas corresponde ao Concello de Vilariño de Conso,
segundo o procedemento previsto na Lexislación de Réxime Local.(Art. 195.2 LOUPMRG)
2.
Non se poderá conceder licenza ou se paralizará o trámite de comunicación previa se o
promotor das obras non presenta as autorizacións sectoriais preceptivas que deban outorgar outras
Administracións (Art. 13.2 RDUG).

Artigo 35.- Requisitos para a solicitude de licenza ou comunicación previa.
1.
As solicitudes de licenzas ou comunicación previa, presentaranse no Rexistro do Concello, e si
se refiren a execución de obras ou instalacións maiores deberán acompañarse de dous exemplares do
proxecto técnico completo redactado por técnico competente e mais as autorizacións sectoriais
preceptivas que deban outorgar outras Administracións.
Exceptúase da necesidade de proxecto técnico a execución de obras ou instalacións menores e as
comunicacións previas.

Artigo 36.- Prelación de licenzas e outros títulos administrativos.
1.
Cando os actos de edificación e uso do solo e do subsolo fosen realizados en terreos de
dominio público, esixirase tamén licenza municipal sen prexuízo das autorizacións ou concesións que
sexa pertinente outorgar por parte da organización xurídico-pública titular do dominio público. A falta
de autorización ou concesión demanial ou a súa denegación impediralle ao particular obte-la licenza e
ao órgano competente outorgala (Art. 196.1 LOUPMRG).
2.
Cando a obra teña por obxecto o desenvolvemento dunha actividade consignarase expresamente
esa circunstancia e, xunto coa comunicación previa ou solicitude de licenza de obra, no seu caso,
poranse en coñecemento da administración municipal os datos identificativos e presentarase a
documentación previsto no artigo 24 da lei do emprendemento e da competitividade económica de
Galicia.
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3.
No suposto de que os actos de edificación e uso do solo e do subsolo suxeitos a licenza
urbanística requirisen previa avaliación de impacto ambiental, non se poderá outorga-la licenza
municipal con anterioridade a declaración de impacto ambiental ou efectos ambientais ditada polo
órgano ambiental competente, ou cando fose negativa ou se incumprisen as medidas correctoras
determinadas na mesma.
4.
Non poderán concederse licenza sen que se acredite o outorgamento da autorización da
Comunidade Autónoma cando fose procedente de acordo co previsto na LOUPMRG.
5.
Nos restantes supostos no que o ordenamento xurídico esixa, para a execución de calquera
actividade, autorización doutra administración pública en materia medioambiental ou de protección de
patrimonio histórico-cultural, a licenza municipal urbanística só se poderá solicitar con posterioridade
a que fose outorgada a referida autorización (Art. 196.5 LOUPMRG).

Artigo 37.- Caducidade das licenzas.
1.
No acto de outorgamento da licenza determinaranse os prazos de caducidade das licenzas de
edificación por causa de demora na iniciación e finalización das obras, así como por causa de
interrupción das mesmas. No seu defecto, o prazo para a iniciación das obras maiores non poderá
exceder de seis meses e o de terminación de tres anos, desde a data de outorgamento da licenza, non
podendo interromperse as obras por tempo superior a seis meses.(Art. 197.1 LOUPMRG).
2.
O Concello poderá conceder prorroga dos referidos prazos de licenza e por un novo prazo non
superior ó inicialmente acordado, previa solicitude expresa formulada antes da conclusión dos prazos
determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación urbanística vixente no momento
de concesión de prorroga. Cada prorroga que se solicite non poder ser¨por un prazo superior ao
inicialmente sinalado. (Art. 197.2 LOUPMRG).
3.
A caducidade será declarada polo Concello previo procedemento con audiencia ao interesado.
Non obstante, transcorridos tres anos desde o outorgamento sen que se iniciasen as obras, entenderase
caducada automaticamente por ministerio de Lei e non se poderán iniciar as obras, sen obter nova
licenza axustada a ordenación urbanística en vigor (Art. 197.3 LOUPMRG).

Artigo 38.- Prazos para a resolución de licenzas.
1.
As peticións de licenza de obra maior resolveranse no prazo de tres meses, a contar desde a
presentación da solicitude coa documentación completa no rexistro do Concello. No caso de obras
menores o prazo será de 1 mes (Art. 195.5 LOUPMRG e Art. 16.1 RDUG).
2.
Transcorridos os prazos a que se refire o apartado anterior sen notificarse ningún acto, estarase
ao disposto nos Art. 195.5 LOUPMRG e 16.1 RDUG.
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Artigo 39.- Requisitos xerais para o outorgamento de licenzas.
1.
As licenzas outorgaranse de acordo coas previsións da lexislación urbanística e do presente
Plan Xeral u outros instrumentos de ordenación que o desenvolvan (Art. 195.1 LOUPMRG e 12.1
RDUG).
2.
Para o outorgamento da licenza solicitada, serán preceptivos os informes técnicos e xurídicos
sobre a súa conformidade coa legalidade urbanística, emitidos polos servizos correspondentes do
Concello de VILARIÑO DE CONSO (Art. 195.2 LOUPMRG e 12.2 RDUG).
3.
No acto polo que se outorgue a licenza de obra maior deberá, de conformidade co disposto no
Art. 17.1 RDUG, consignarse expresamente, ademais de calquera outras especificacións requiridas
polas disposicións vixentes ou que o Concello considere oportuno incluír, os seguintes extremos:
a)

CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN
ACTUACIÓN.

URBANÍSTICA DO SOLO OBXECTO DE

b)

FINALIDADE DA ACTUACIÓN E USO AO QUE SE DESTINARÁ.

c)

ALTURA, VOLUMES E OCUPACIÓN DE PARCELA PERMITIDOS.

d)

CUANTÍA NA QUE SE PRESUPOSTAN AS OBRAS.

e)

SITUACIÓN E EMPRAZAMENTO DAS OBRAS.

f)

NOME OU RAZÓN SOCIAL DO PROMOTOR.

g)

TÉCNICO AUTOR DO PROXECTO E DIRECTOR DAS OBRAS.

h)

PRAZOS PARA O INICIO E TERMINACIÓN DAS OBRAS.

4.
Para o outorgamento de licenza e de conformidade co disposto nos Art. 194.1 LOUPMRG e 9
do RDUG, verificarase se os actos de edificación ou uso do solo proxectado se axustan ao
ordenamento urbanístico vixente, se o aproveitamento proxectado se axusta ao susceptible de
apropiación e se as obras e usos proxectados reúnen as condicións esixibles de seguridade,
salubridade, habitabilidade e accesibilidade establecidas no presente Plan Xeral e na lexislación
vixente.
5.
En todo caso, as empresas subministradoras de enerxía eléctrica, auga, gas e
telecomunicacións, esixirán para a contratación dos respectivos servizos as licenzas que en cada
resulten precisas (Art. 194.3 LOUPMRG e 17.5 RDUG).

Artigo 40.- Requisitos para o outorgamento de licenzas en solo urbano.
1.
En solo urbano consolidado concederanse licenzas de edificación cando o propietario se
comprometa a completa-la urbanización necesaria para que os terreos alcancen, se aínda non a tiveran,
a condición de solar, nos termos e cos requisitos establecidos no Art.19.a) LOUPMRG.
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2.
En solo urbano non consolidado, de conformidade co disposto no Art. 20.2 LOUPMRG,
ademais do cumprimento das condicións establecidas neste Plan Xeral, non se concederán licenzas de
edificación nos terreos que non reúna as condicións de solar, salvo que se asegure a execución
simultánea da urbanización e da edificación mediante aval que terá que alcanzar o custe estimado das
obras de urbanización.
Para asegura-la execución simultánea da urbanización e da edificación, será necesario cumpri-los
seguintes requisitos:
a)
Na solicitude de licenza comprometerase expresamente a urbanización e edificación
simultáneas.
Prestará aval antes da concesión da licenza e por importe do custe estimado das obras de urbanización.
c)
Na solicitude comprometerase a non utiliza-la edificación ata tanto non este concluída a obra
de urbanización e a establecer tal condición nas cesións do dereito de propiedade ou de uso, así como
nas transmisións da licenza, que se leven a efecto para todo ou parte do edificio.
d)
O compromiso de urbanizar alcanzará non só as obras que afecten a fronte de fachada ou
fachadas do terreo sobre o que se pretenda construír, senón a tódalas infraestruturas necesarias para
que poida dotarse ao edificio dos servizos públicos esixidos para a súa consideración de solar,
realizados ata o punto de enlace cos sistemas xerais existentes e en funcionamento.

Artigo 41.- Requisitos para a consideración de solar.
1.
En aplicación do disposto no Art. 16 LOUPMRG, terán a consideración de solares as
superficies de solo urbano legalmente divididas e aptas para a edificación que, en todo caso, reúnan os
seguintes requisitos:
a)
Conten con acceso por vía pública pavimentada e servizos urbanos de abastecemento de auga
potable, evacuación de augas residuais a rede de saneamento, subministro de enerxía eléctrica,
iluminación pública, en condicións de caudal e potencia adecuados para os usos permitidos polo
presente Plan Xeral.
b)
A urbanización realizarase de acordo coas alienacións, rasantes e normas técnicas establecidas
neste Plan Xeral.
2.
Os terreos incluídos en solo urbano non consolidado e en solo urbanizable, unicamente
alcanzarán a condición de solar despois de executadas conforme ao presente Plan Xeral, as obras de
urbanización esixibles para a conexión cos sistemas xerais existentes e, no seu caso, para a ampliación
ou reforzo destes (Art.16.2 LOUPMRG)

Artigo 42.- Requisitos para o outorgamento de licenzas en solo de núcleo rural.
En solo de núcleo rural unicamente concederanse licenzas de edificación de nova planta cando se
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cumpran as condicións sinaladas no Art. 29 da LOUPMRG.

Artigo 43.- Requisitos para o outorgamento de licenzas en solo urbanizable.
1.
Non se concederá licenza de obra algunha en solo urbanizable delimitado sen a entrada en
vigor do correspondente Plan Parcial, Estudo de Detalle, no seu caso, Proxecto de Urbanización, e
Proxecto de Compensación ou Reparcelación, sen prexuízo das excepcións contidas no Art. 21
LOUPMRG
2.
En solo urbanizable non delimitado non se concederá licenza de obra algunha sen a entrada en
vigor do correspondente Plan de sectorización, Estudo de Detalle, no seu caso, Proxecto de
Urbanización, e Proxecto de Compensación ou Reparcelación.

Artigo 44.- Requisitos para o outorgamento de licenzas en solo rústico.
En solo rústico non se autorizará ningunha clase de edificación de nova planta, se non se cumpren as
condicións esixidas no TITULO XV - NORMAS PARTICULARES DO SOLO RÚSTICO.

Artigo 45.- Autorizacións municipais para a execución de obras.
En función da tramitación que reciban, as autorizacións municipais para a execución de obras
divídense en:
a)

Obras suxeitas ao réxime de intervención municipal de comunicación previa.

b)

Obras suxeitas a licenza urbanística municipal.

Artigo 46.- Obras suxeitas ao réxime de intervención municipal de comunicación
previa.
1.
Estarán suxeitas ao réxime de intervención municipal de comunicación previa previsto no
artigo 194.4 da LOUPMRG os actos do uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo
caso, os que así se estableceran nas leis.
2.
A comunicación previa do inicio das obras realizarase mediante a presentación no Rexistro
do Concello, da seguinte documentación:
a)

Instancia, ou no seu caso, impreso normalizado, no que conste:

-

Nome, apelidos, datos do DNI, teléfono e enderezo do solicitante.

Identificación da finca sobre a que se pretende actuar, indicando dirección completa e
referencia catastral.
b)
Memoria valorada onde se describa a actuación a realizar e o seu presuposto económico e, no
seu caso, acompañarase esbozo que defina graficamente a proposta. En caso de reformas realizarase
esbozo do estado inicial e outro do estado final da construción.
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c)
d)

Carta de pago da preceptiva taxa e impostos municipais correspondentes.
As autorizacións sectoriais dos organismos que deban informar o proxecto.

Artigo 47.- Obras suxeitas a licenza urbanística municipal.
1.
Estarán suxeitos a previa licenza municipal, sen prexuízo das autorizacións que sexan
procedentes de acordo coa lexislación aplicable, os seguintes actos de uso do solo e do subsolo:
a) Os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que, conforme á normativa xeral de
ordenación da edificación, precisen de proxecto de obras de edificación.
b) As intervencións en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polos seus
singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
c) As demolicións.
d) Os muros de contención de terras.
e) Os grandes movementos de terras e as explanacións.
f) As parcelacións, segregacións ou outros actos de división de leiras en calquera clase de solo,
cando non formen parte dun proxecto de reparcelación urbanística.
g) A primeira ocupación dos edificios.
h) A instalación de casas prefabricadas ou similares, xa sexan provisionais ou permanentes.
i) A tala de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de
transformación urbanística e, en todo caso, cando dita tala derívese da lexislación de protección do
dominio público.
2.
A solicitude de licenza de obra realizarase mediante a presentación no rexistro do Concello da
seguinte documentación:
a)

Instancia, ou no seu caso, impreso normalizado, no que conste:

-

Nome, apelidos, DNI, teléfono e enderezo do solicitante.

Identificación da finca sobre a que se pretende actuar, indicando dirección completa e
referencia catastral.
b)
Dous exemplares do correspondente Proxecto Técnico, visado polo Colexio Profesional
correspondente, sempre que o visado sexa esixible segundo a lexislación de aplicación.
c)

Folla acreditativa da designación da dirección facultativa da obra.

d)

Carta de pago da preceptiva taxa e impostos municipais correspondentes.

e)

Impreso de datos estatísticos relativos as características da edificación.

f)
Autorización da comunidade de propietarios cando a obra afecte a elementos comúns e non
sexa promovida pola propia comunidade.
g)

As autorizacións sectoriais dos organismos que deban informar o proxecto.

h)
Compromisos urbanísticos e cesións de terreos sobrantes necesarios para ampliación da vía
pública.
3.

A documentación presentarase no Rexistro Xeral do Concello, quen devolverá, unha vez
19

Plan Xeral de Ordenación Municipal
- Normativa Urbanística Vilariño de Conso

concedida a licenza, un exemplar do proxecto técnico selado facendo consta-la data da concesión da
licenza.

Artigo 48.- Proxecto técnico.
1.
Enténdese por proxecto técnico o conxunto de documentos que definen as actuacións a realizar
co suficiente contido e detalle para permitirlle a Administración coñece-lo obxecto das mesmas e
decidir si se axusta ou non a presente Normativa.
2.
O proxecto técnico conterá unha memoria urbanística co grado de precisión establecido no
Art. 195.4 LOUPMRG, así como unha memoria xustificativa do cumprimento das condicións
previstas na normativa autonómica de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

Artigo 49.- Clases de licenas segundo o seu obxecto.
As licenzas reguladas neste Capítulo clasifícanse, en función da clase de actuación que deban amparar,
nos seguintes grupos:
a)
LICENZAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.
b)
LICENZAS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.
c)
LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.
d)
LICENZAS DOUTRAS ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS.
e)
LICENZAS PARA ESPECTACULOS PUBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS.
f)
COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADE OU APERTURA DE UN
ESTABLECEMENTO.
g)
LICENZAS DE PARCELACIÓN.
h)
LICENZAS DE MOVEMENTOS DE TERRAS.

Artigo 50.- Licenzas de obra de urbanización.
1.
A tramitación de licenzas de obras de urbanización axustarase as condicións previstas nesta
normativa para as licenzas de obra maior.
2.
Os proxectos de urbanización axustaranse as condicións establecidas no TITULO IX desta
Normativa.

Artigo 51.- Licenzas de obra de edificación.
1.

CLASIFICACIÓN DAS OBRAS DE EDIFICACIÓN.

A efectos da súa tramitación as obras de edificación divídense nos seguintes grupos e subgrupos:
Obras nos edificios.
1.1.1 Son aquelas que se efectúan no edificio, sen altera-la posición das súas fachadas e cubertas,
que definen o volume da edificación, excepto as salvidades que se indican en cada tipo de obras
respecto a súa capacidade para variar algún de ditos elementos. Segundo afecten a todo o edificio ou
parte do mesmo, terán carácter xeral, parcial ou puntual.
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1.1.2 Dentro das obras nos edificios considéranse os seguintes tipos, que se presentarán
individualmente ou asociados entre si:
a)

OBRAS DE RESTAURACIÓN.

Teñen por obxecto a restitución dun edificio ou parte do mesmo as súas condicións ou estado orixinal.
Comprenderá así mesmo as obras complementarias que colaboren a dito fin.
b)

OBRAS DE CONSERVACIÓN.

Son aquelas cunha finalidade que é a de manter o edificio en correctas condicións de salubridade,
habitabilidade, confortabilidade e ornato, sen alterar as súas características morfolóxicas ou
distribución.
c)

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN.

Son aquelas obras que teñen por finalidade o afianzamento, reforzo ou substitución de elementos
danados para asegura-la estabilidade do edificio, con posibles alteracións menores da súa estrutura e
distribución.
d)

OBRAS DE REHABILITACIÓN.

Serán consideradas como rehabilitación todas aquelas intervencións sobre un edificio que melloren as
súas condicións de salubridade, habitabilidade, confortabilidade, seguridade e ornato, ou modifiquen a
súa distribución ou alteren as súas características morfolóxicas e distribución interna. Dentro das obras
de rehabilitación encóntranse as seguintes:
d-1)

OBRAS DE ACONDICIONAMENTO.

Son aquelas que melloran as condicións de habitabilidade dun edificio ou parte do mesmo mediante a
introdución de novas instalacións, a modernización das existentes ou a redistribución do seu espazo
interior, non podendo variar o número de vivendas ou locais existentes nin intervir sobre as
características morfolóxicas ou estrutura portante, nin alterar a envolvente do edificio.
Autorizarase a apertura de ocos e a modificación dos existentes, sempre que así o contemple a
normativa específica de aplicación.
d-2)

OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN.

Son aquelas que afectan as súas condicións morfolóxicas, podendo varia-lo número de vivendas ou
locais existentes, e poden ser:
Reestruturación parcial. Inclúense con carácter indicativo as seguintes:
-

Cambios na distribución mediante a apertura puntual de ocos de paso en muros.

-

Construción de pasos e vías de evacuación para o cumprimento da normativa contra incendios.
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-

Instalación de ascensores.

-

Construción de entreplantas.

Demolición e nova construción de núcleos de comunicación vertical.
Obras de adaptación a Regulamentación e Normativa vixente: contraincendios, barreiras
arquitectónicas, etc.
A execución destas obras queda sempre condicionada ao cumprimento das condicións de catalogación
e a non sobrepasala edificabilidade máxima permitida.
Reestruturación xeral. Terán este carácter todas aquelas obras nos edificios que excedan do
anteriormente exposto, sendo consideradas de reestruturación total no caso de baleirado do edificio
con mantemento de fachada a vía ou a espazo libre de uso público.
e)

OBRAS EXTERIORES.

Son as obras que afectan, de forma puntual ou limitadas, as fachadas e cubertas dos edificios,
modificando a súa configuración exterior sen afecta-la volumetría. Comprende a modificación de
ocos, ritmos, tratamentos ou materiais, a substitución dos elementos de peche ou os seus materiais, a
implantación de elementos fixos exteriores con ou sen afectación estrutural, mostras, marquesiñas e
escaparates.
1.2

Obras de demolición.

a)

DEMOLICIÓN TOTAL.

Cando supón a desaparición total dun edificio, aínda que na parcela sobre a que estivera implantado
permanezan outros edificios, sempre que estes poidan seguir funcionando independentemente.
b)

DEMOLICIÓN PARCIAL.

Cando soamente se elimine parte dunha edificación.
1.3

Obras de nova edificación.

As obras de nova edificación comprenden os seguintes tipos:
a)

OBRAS DE SUBSTITUCIÓN.

Son aquelas nas que se derriba unha edificación existente e no seu lugar constrúese unha nova.
b)

OBRAS DE NOVA PLANTA.

Son aquelas mediante as cales se edifica un solar libre de edificación.
c)

OBRAS DE AMPLIACIÓN.

Son aquelas nas que se incrementa a ocupación ou o volume construídos.
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d)

OBRAS ESPECIAIS.

Son aquelas obras de características particulares que só se poden realizar no caso de que sexan
esixidas pola propia Normativa aplicable, establecéndose dous tipos:
d-1)

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN.

Son as que teñen por obxecto a reposición mediante nova construción dun edificio preexistente no
mesmo lugar e posición, total ou parcialmente desaparecido, reproducindo fielmente as súas
características morfolóxicas.
d-2)

OBRAS DE RECUPERACIÓN TIPOLÓXICA.

Son aquelas obras de nova edificación que deben realizarse de acordo cun modelo tipolóxico
preestablecido polo planeamento. Estas obras virán impostas na normativa correspondente, segundo
casos específicos

2.

REQUISITOS COMÚNS DAS LICENZAS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.

As solicitudes de licenza de obras de edificación realizaranse mediante os modelos aprobados polo
Concello e aportando como mínimo a documentación seguinte:
2.1

INSTANCIA , OU NO SEU CASO, IMPRESO NORMALIZADO NO QUE CONSTE:

a)

Nome, apelidos, datos do D.N.I, teléfono e enderezo dos interesados.

b)
Identificación da finca sobre a que se pretende actuar, indicando a dirección completa da
mesma e sinalando a quen corresponde a titularidade da mesma.
c)
Índole da operación, obra ou instalación para a que se solicita licenza e demais circunstancias,
segundo o tipo de licenza solicitada.
d)
Se as obras para as cales se solicita licenza comportan a execución de derrubes, escavacións,
terrapléns, desmontes ou rebaixa de terras, presentaranse os documentos necesarios para efectuar ditos
traballos.
PROXECTO TÉCNICO
Subscrito por técnico competente e visado polo Colexio Profesional correspondente, que conterá os
datos precisos para que co seu exame se poida comprobar si as obras cunha licenza que se solicita
axústanse as condicións sobre uso e edificación, seguridade, salubridade, habitabilidade e
accesibilidade contidas nesta normativa e na lexislación sectorial vixente.

Artigo 52.- Licenzas de primeira ocupación.
1.

Ao termo de calquera obra maior de edificación e previamente a súa utilización, deberase
23

Plan Xeral de Ordenación Municipal
- Normativa Urbanística Vilariño de Conso

solicita-la licenza municipal de primeira ocupación do edificio a esa solicitude acompañarase o
certificado de final de obra expedido por técnico competente no que conste que as obras están
completamente terminadas e si se axustan a licenza outorgada e a previa visita de comprobación dos
servizos técnicos municipais, así como solicitude do alta catastral.
2.
Antes da concesión da licenza de primeira ocupación, deberanse de recepcionar polo Concello
as obras de urbanización, cunha execución, que no seu caso, se autorizasen de forma simultánea coas
obras de edificación.

Artigo 53.- Licenzas doutras actividades urbanísticas.
1.
A efectos destas Normas enténdese por outras actuacións urbanísticas aquelas outras
construcións, ocupacións, actos e formas de afectación do voo, do solo ou do subsolo, que non están
incluídas nos Artigos anteriores.
2.

Estas actuacións urbanísticas intégranse nos seguintes grupos:

2.1

ACTUACIÓNS ESTABLES.

Cando a súa instalación teña carácter permanente ou duración indeterminada.
2.2

ACTUACIÓNS PROVISIONAIS.

a)

Son as que se acometan ou establezan por tempo limitado ou en precario.

b)
En aplicación do disposto no Art. 102 LOUPMRG, se non se dificulta a execución do presente
Plan Xeral, autorizaranse usos e obras xustificadas de carácter provisional en solo urbano non
consolidado, solo urbanizable delimitado e terreos afectos a sistemas xerais en tanto non se inicie o
procedemento de xestión correspondente, sempre que non están expresamente prohibidos pola
lexislación urbanística ou sectorial.
c)
As obras provisionais executadas demoleranse cando o acordase o Concello, sen dereito a
indemnización. A autorización aceptada polo propietario inscribirase baixo as indicadas condicións no
Rexistro da Propiedade.
d)
As obras executadas para usos provisionais serán as mínimas imprescindibles para permitir
unhas instalacións facilmente desmontables.
e)

Non se admitirán como usos provisionais os residenciais nin os industriais.

Artigo 54.- Licenzas para espectáculos públicos e actividades recreativas.
En atención á concorrencia de razóns de interese xeral derivadas da necesaria protección da seguridade
e saúde pública, dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, do mantemento da orde pública, así
como da adecuada conservación do ambiente e do patrimonio histórico artístico, será precisa a
obtención de licenza ou autorización para:
a)
A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou
actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos públicos cunha capacidade
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superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade
co disposto na normativa técnica en vigor.
b)

A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas ao establecemento.

c)
A celebración de espectáculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran
a instalación de escenarios e estruturas móbiles.
d)
A celebración dos espectáculos públicos e actividades recreativas ou deportivas que se
desenvolvan en máis dun termo municipal da comunidade autónoma, conforme o procedemento
que regulamentariamente se estableza.
e)
A celebración dos espectáculos e festexos taurinos.
f)
A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades
recreativas cuxa normativa específica esixa a concesión de autorización.
A documentación necesaria para tramitar a licenza é a seguinte:
a) Impreso de solicitude de apertura.
b) Localización do establecemento público, espectáculo público ou actividade para o/a cal se
c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)

solicita a licenza. Referencia catastral da finca ou local.
Proxecto técnico, entendido como o conxunto de documentos que definen as actuacións que
se van desenvolver, co contido e detalle que lle permita á Administración coñecer o obxecto
delas e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O proxecto que
se presente incluirá o contido mínimo previsto pola normativa sobre prevención e
seguridade en materia de incendios, deberá estar asinado polo/a técnico/a competente e
deberá conter os datos e requisitos da normativa específica sobre edificación, prevención e
control ambiental que sexan de aplicación aos proxectos construtivos e de actividades.
Plan de emerxencia, plan de autoprotección, memoria de mobilidade ou estudo de avaliación
da mobilidade xerada, estudo de impacto acústico e dispositivo de asistencia sanitaria,
redactados de conformidade coa normativa vixente, e sempre que os seus contidos non se
incorporasen ao proxecto técnico a que fai referencia a alínea anterior.
Declaración da persoa titular ou organizadora, se é o caso, onde faga constar o compromiso
de contratación dos seguros previstos nesta lei.
Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quentamento, contaminación
acústica, residuos e vibracións e, en todo caso, a que determine a normativa sobre
prevención e control ambiental segundo corresponda en función das características do
establecemento e das actividades que se van desenvolver nel.
Documento acreditativo da designación, por quen solicite a licenza, da persoa que debe
asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a
certificación que acredite a adecuación do establecemento á licenza outorgada, no cal debe
constar o nome, o enderezo e a titulación e habilitación profesional da persoa designada.
A solicitude de licenza urbanística, se é o caso, acompañada pola documentación requirida
pola normativa urbanística.
Certificado de seguridade e solidez estrutural.
Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil.
Xustificante do pagamento das taxas.
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Artigo 55.- Comunicación de inicio de actividade ou apertura de un establecemento.
Estarán sometidas ao trámite de comunicación previa toda-las actividades agás:
a)
A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades
recreativas que se desenvolvan en establecementos públicos cunha capacidade superior a 500 persoas,
ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na normativa técnica
en vigor.
b)
A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas ao establecemento.
c)
A celebración de espectáculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a
instalación de escenarios e estruturas móbiles.
d)
A celebración dos espectáculos públicos e actividades recreativas ou deportivas que se
desenvolvan en máis dun termo municipal da comunidade autónoma, conforme o procedemento que
regulamentariamente se estableza.
e)
A celebración dos espectáculos e festexos taurinos.
f)
A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades
recreativas cuxa normativa específica exixa a concesión de autorización.

A documentación necesaria para tramitar a comunicación é a seguinte:
Impreso de comunicación previa debidamente cuberto.
Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do
cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.
c)
Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os
locais e as instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no
planeamento urbanístico.
d)
Proxecto e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou
instalación.
e)
A autorización ou declaración ambiental que proceda.
f)
As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación
expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
g)
Se fora o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de
certificación de conformidade municipal reguladas na lei 9/2013 de 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
h)
Certificado de seguridade e solidez estrutural.
i)
Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil.
a)
b)

j)

Xustificante do pagamento das taxas.

Tamén está sometido o trámite de comunicación previa os cambios de titularidade e instalacións,
debendo comunicar ao concello quen é o novo titular.
Se para o desenvolvemento da actividade é precisa a realización dunha obra, a documentación anterior
presentarase coa comunicación previa prevista na normativa urbanística ou coa solicitude de licenza de
obra, se procedera. Logo de rematar a obra, presentarase comunicación previa para o inicio da
actividade coa antelación sinalada no parágrafo 1 do artigo 24 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
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Artigo 56.- Licenzas de parcelación.
1.
Considérase parcelación urbanística a división simultánea ou sucesiva de terreos en dous ou
máis lotes, co fin de constituí-la base para a urbanización e edificación.
2.
Toda parcelación urbanística estará suxeita a licenza ou a aprobación definitiva do Proxecto de
Reparcelación ou Compensación. A realización de parcelacións urbanísticas estará suxeita ao
cumprimento dos requisitos de parcela mínima establecidos neste Plan Xeral ou no Planeamento que o
desenvolva e as esixencias contidas nos Art. 208 o 210 LOUPMRG.
3.

As licenzas de parcelación someteranse a tramitación de obra maior.

4.
A licenza de parcelación concederase de modo simultáneo a aprobación de Plans Parciais,
Plans Especiais ou Estudos de Detalle cando na tramitación dos mesmos inclúase a documentación
prevista no apartado seguinte e se faga constar expresamente no acordo de aprobación de ditos
instrumentos.
5.
Para a tramitación das licenzas de parcelación será necesario a presentación dos seguintes
documentos:
a)

Instancia

b)

Proxecto Técnico

c)
Certificado de dominio e cargas da finca ou fincas orixinais. No caso de que non conste a
inmatriculación no Rexistro da Propiedade, acompañarase o título ou títulos que acrediten o dominio e
se describirán a natureza, situación, lindeiros e extensión dos predios.

Artigo 57.- Licenzas de movemento de terras.
Estarán suxeitos a previa licenza municipal, de conformidade co disposto no Art. 10 RDUG, os
movementos de terras tales como desmontes, explanacións, escavación e terrapléns, as obras de
instalación de servizos públicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanización, exceptuando que estes
actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanización
definitivamente aprobado ou de edificación que dispoña de licenza aprobada.

Artigo 58.- Solicitude de aliñación e sinalamento de aliñacións rasantes.
1.
En caso de obra maior de nova planta será condición indispensable para o comezo das obras,
ademais da correspondente licenza de obras, a solicitude previa de aliñación e rasante, e o sinalamento
das mesmas sobre a cartografía do PXOM.

Artigo 59.- Obras en curso de execución.
En aplicación do disposto no Art.17.3 RDUG, será requisito indispensable en tódalas obras dispoñer,
xunto a obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a colocación do cartel indicador
no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos directores e do contratista, ordenanza de
aplicación, usos aos que se vai destina-la edificación, a data de expedición da licenza, o prazo de
execución das obras, o número de plantas autorizadas e o número de expediente.
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Titulo VI.- Normas reguladoras das situacións de fora de ordenación.
Artigo 60.- Edificacións e instalacións fora de ordenación.
1.

CUALIFICACIÓN DE FORA DE ORDENACIÓN.

a)
De conformidade coas disposicións contidas nos Art. 103 LOUGA e 48 RDUG, os edificios e
instalacións erixidos con anterioridade a aprobación definitiva deste Plan Xeral que resultasen
desconformes co mesmo serán cualificados como "fora de ordenación".
b)
A cualificación de "fora de ordenación" non é aplicable aos inmobles catalogados por este
Plan Xeral.
c)
En función do grado de compatibilidade das edificacións ou instalacións que queden en
situación de “fora de ordenación”, establécense dúas situacións:
Situación de fora de ordenación por incompatibilidade parcial.
Situación de fora de ordenación por incompatibilidade total
2.

SITUACIÓN DE FORA DE ORDENACIÓN POR INCOMPATIBILIDADE PARCIAL.

a)
Cando a incompatibilidade coas condicións establecidas neste Plan Xeral, non implique
emprazamento en terreos que deban ser obxecto de cesión ou expropiación para dotacións
urbanísticas, nin en terreos clasificados como solo rústico protexido, nin supoña grave prexuízo ou
perigo, ou ben sexan debidas a aplicación de anteriores Normas ou Ordenanzas, entenderase que estas
edificacións ou instalacións se encontran en "Situación de fora de ordenación por incompatibilidade
parcial”.
b)
Nesta situación autorizaranse as obras que esixise a hixiene, o ornato e a conservación do
inmoble, sempre que se respecte o uso actual e se garanta a súa adecuación aos criterios técnicos de
edificación desta Normativa.
c)
Cando non estivese prevista a expropiación ou demolición do inmoble no prazo de 15 anos a
contar desde a data na que se pretendese a súa realización, autorizarase, excepcionalmente, obras
parciais ou circunstanciais de consolidación ou de aumento de volume nos seguintes casos:
En instalacións industriais e terciarias, e edificios destinados a equipamento público, sempre
que o aumento de volume non rebase o da ordenanza correspondente.
Cando as condicións da finca non permitan mellor solución por aplicación da ordenanza,
autorizarase obras de aumento de volume e consolidación ao exclusivo obxecto da mellora das
condicións hixiénico-sanitarias da vivenda.
Tamén se autorizará os usos previstos nas ordenanzas particulares das correspondentes zonas,
en precario e sen dereito a indemnización.
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d)
En caso de demolición dos edificios ou instalacións, os construídos de nova planta
someteranse as determinacións contidas no presente Plan Xeral.
3.

SITUACIÓN DE FORA DE ORDENACIÓN POR INCOMPATIBILIDADE TOTAL.

a)
No caso de que a inadaptación as condicións establecidas neste Plan Xeral, supuxeran
emprazamento en terreos de cesión ou expropiación para dotacións urbanísticas ou en terreos
clasificados como solo rústico protexido, estivera prevista a expropiación ou demolición do inmoble
no prazo de 15 anos, ou implicase risco de perigo ou de incumprimento das medidas de seguridade
contidas nesta normativa ou noutras normativas especificas, entenderase que estas edificacións ou
instalacións se encontran en "Situación de fora de ordenación por incompatibilidade total”. Nesta
situación o Concello procederá a "Declaración Expresa de Edificación Fora de Ordenación".
O acto de "Declaración Expresa de Edificación Fora de Ordenación", implica que só se autorizará na
edificación as mínimas reparacións de conservación, hixiene e ornato do edificio, reservándose o
Concello a posibilidade de proceder a súa demolición cando as circunstancias urbanísticas o
aconsellen.

Artigo 61.- Condicións particulares das parcelas e edificios en fora de aliñación.
1.

PARCELA FORA DE ALIÑACIÓN.

Enténdese por parcela en “fora de aliñación”, aquela atravesada pola aliñación oficial ou ben que non
ten contacto coa mesma.
Para ser edificada no primeiro dos casos, a edificación terá que axustarse a aliñación oficial.
Para ser edificada no segundo dos casos, o interesado terá que acceder a propiedade da parte do terreo
que queda ata a aliñación oficial por libre contrato de compravenda para a súa conversión en solo
privado afecto a edificación. Si os terreos da parte que resta fosen de dominio público, autorizarase a
edificación recuada sen que iso de lugar a indemnización.
2.

EDIFICACIÓN FORA DE ALIÑACIÓN.

É aquela edificación atravesada pola aliñación ou ben que non ten contacto coa mesma.
No primeiro caso a edificación ademais de estar fora de aliñación, queda en situación de "fora de
ordenación por incompatibilidade total", coas limitacións que para estes casos establecéronse no artigo
anterior.
No segundo caso accederase a propiedade da parte que falta ata a aliñación oficial procedendo como
se indica no apartado 1 deste artigo.
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Titulo VII.-Normas xerais de edificación.
Capítulo 1.-Condicións de posición
Artigo 62.- Ámbito de aplicación
1. As presentes condicións xerais serán de aplicación integramente nas obras de nova planta e
ampliación, así como nas partes novas da edificación que sexan obxecto de reforma ou
reestruturación.
2. As edificacións actuais, excepto as declaradas expresamente como incompatibles no planeamento,
manterán as condicións sinaladas na licenza, aínda cando non coincidan co novo plan. Non
obstante cando se produza a renovación do edificio por ter chegado ó fin da súa vida útil ou por
ruína, a nova edificación adaptarase ás condicións fixadas na normativa de cada zona.

Artigo 63.- Aliñacións.
1. Aliñacións actuais: Son os lindeiros das fincas cos espazos viais existentes.
2. Aliñacións oficiais: Son as liñas que se marcan como tales nos planos de ordenación a escala
1/1.000 do presente plan. Poden ser aliñacións exteriores e aliñacións interiores.
2.1. Aliñacións exteriores: Son as que o plan fixa como límite da parcela edificable cos espazos
libres de dominio público, vías, rúas e prazas. Teñen carácter obrigatorio.
2.2. Aliñacións interiores: Son as que delimitan dentro das zonas ou parcelas edificables as
superficies libres de edificación respecto das que son aptas para ser ocupadas pola
edificación. Teñen carácter de máxima ocupación.
2.3. As parcelas ou edificios cuxa aliñación non coincida coa oficial exterior, ou de planeamento,
cualificaranse como "fora de aliñación", e poderán ser expropiadas se resultase necesario para
a execución do sistema viario.

Artigo 64.- Rasantes.
1. Rasantes actuais: Son os perfís lonxitudinais das vías, prazas ou rúas, actualmente existentes.
2. Rasantes oficiais: Son os perfís lonxitudinais das vías, prazas ou rúas, marcadas no plan.

Artigo 65.- Liña de Edificación.
É a intersección da superficie da fachada dun edificio coa rasante da vía.

Artigo 66.- Retranqueos da Edificación.
1. De fachada: É o ancho da franxa de terreo comprendido entre a liña de edificación e a aliñación
oficial exterior.
2. A lindeiros: É o ancho da franxa de terreo comprendido entre a liña de edificación e os límites de
parcela.
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Capítulo 2.-Condicións de parcelación
Artigo 67.- Conceptos xerais.
1. Parcela: Por parcela enténdese a porción de terreo pertencente a unha propiedade que aparece
delimitado e rexistrado como tal nalgún documento público
2. Parcela clasificada: é a parcela, ou parte dela, que queda incluída dentro da delimitación
dalgunha das zonas das ordenanzas.
3. Parcela edificable: é a parcela clasificada que ten as dimensións, superficie, fronte, fondo e
calquera outra condición esixida no planeamento. A parcela edificable será a superficie delimitada
entre as aliñacións oficiais.
4. Parcela mínima: é a superficie mínima do terreo que as ordenanzas do plan xeral esixen para
autorizar a edificación nunha zona determinada.
5. Parcela aceptada pola edificación: é a superficie de terreo na que a propiedade vai vinculada a
edificación que contén. Dita parcela non se pode vender ou ceder sen facelo conxuntamente ca
edificación.
6. Fondo edificable: Deberá esgotarse o fondo edificable marcado no plan xeral, para conseguir así
una continuidade na fachada posterior e poder habilitar, nun futuro, eses espazos interiores de
mazá para un uso común. Os donos das parcelas que non acaden o fondo edificable estarán
obrigados, si queren edificar, a pórse de acordo cos propietarios do fondo para evitar deste xeito
paredes cegas que afearían de maneira irreversible o espazo antes dito.
7. Lindeiros: No mesmo senso se un lindeiro lateral forma un ángulo con respecto a aliñación
(interior ou exterior) de menos de 30º, deberá redefinirse (por mutuo acordo dos propietarios
afectados) para que non queden porcións de terreo fisicamente inedificables.
8. Solar: É a superficie do solo urbano, apta para a edificación que reúne as seguintes condicións: ter
sinaladas aliñacións e rasantes, dispor de acceso rodado pavimentado, cintado de beirarrúas,
fornecemento de auga potable, evacuación de augas residuais e subministro de enerxía eléctrica.
Tamén debe haber realizado as cesións establecidas no presente plan en escritura pública.
9. Lonxitude de fachada: É a lonxitude que mide a dimensión paralela a aliñación exterior.
10. Fondo dun solar: É a lonxitude que mide a dimensión perpendicular a aliñación exterior.

Capítulo 3.-Condicións de Volume
Artigo 68.- Edificabilidade.
1. Definición: É a cuantía de edificación permitida nun tipo de solo. Pode establecerse en cifra total
de volume (m3) ou de superficie(m2) , ou pola relativa en (m3 /m2) , (m2/m2).
2. Volume edificable. Fíxase mediante a descrición numérica do fondo e altura da edificación,
número máximo de plantas e tipoloxía da mesma. Cun número árabe reflíctase as alturas que se
permiten no planeamento e cun número romano, grafíanse as alturas existentes.
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Artigo 69.- Superficie ocupada pola edificación.
É a comprendida dentro dos límites definidos pola proxección vertical sobre un plano horizontal das
liñas externas de calquera construción.

Artigo 70.- Superficie total edificada.
É a suma das superficies edificadas en tódalas plantas, computando tamén a superficie dos corpos
saíntes pechados. A efectos de cálculo non computará a superficie edificada de sotos e semisotos, cuxa
altura máxima sobre da rasante non exceda de 1m. nin a superficie de voos abertos ou semiabertos.

Artigo 71.- Densidade de vivendas.
É o número de vivendas por unidade de superficie bruta de solo que poden construírse en cada zona
de referencia.

Artigo 72.- Altura reguladora máxima.
É a distancia vertical que se mide en contacto ca edificación dende a rasante da beirarrúa ou do terreo,
segundo o caso, ata a cara inferior do derradeiro forxado construído.

Artigo 73.- Medición de alturas.
1. A medición de alturas realízase respectando conxuntamente os valores máximos admisibles polo
número de plantas e a altura reguladora máxima, definida anteriormente.
2. Medición por número de plantas. Inclúense tódalas plantas a partir da rasante, calquera que sexa a
súa altura incluíndose en dito cómputo as plantas retranqueadas, os áticos e cando os semisotos
sobresaian máis de 1m en calquera das rasantes do terreo.
3. Criterios xerais de aplicación :
3.1. Nos supostos de mazás abertas ou pechadas, nun solar formando esquina, descompoñendo
este en dúas porcións abarcando unha de elas o fondo edificable.
3.2. Cando a rasante da vía de acceso sexa superior ó solar deberá banquearse a edificación no
caso que orixinen semisotos con altura maior ou igual a 1m. sobre da rasante, posto que a
partir desa altura computan como unha planta mais.
3.3. Cando se trate dun edificio con fronte a dúas rúas que non formen esquina e con diferentes
rasantes, o número de alturas máximo terá que cumprirse por ambas rúas, banqueándose a
edificación en cumprimento das dimensións mínimas do solar en función do ancho da rúa.
3.4. Si se tratara dunha edificación aberta comprendida entre unha vía e terreos libres con
diferenzas de nivel, caben tres supostos:
-

Que o desnivel entre aliñacións sexa superior a 2,50 m.; en cuxo caso deberá banquearse
conforme ó apartado anterior, si o terreo está a cota inferior a rúa.

-

Que o terreo interior este a unha cota superior a rasante da rúa, en cuxo caso contarse a
rasante da rúa en toda a profundidade do solar.

-

Non será necesario banquearse si o desnivel non é superior a 2,50 m., si ben deberá darse
o mesmo tratamento a totalidade da fachada ata o terreo sen que a planta baixa poda ter
voos. A planta traseira resultante computará a efectos de volume calquera que sexa o seu
uso.
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3.5. En mazás pechadas, as alturas resultantes da aplicación dos criterios expostos manteranse na
totalidade do fondo edificable.
3.6. En casos excepcionais de pendentes moi acusadas poderase conceder á planta baixa unha
altura de 5m., ca condición de manter no centro da fachada unha altura de 4,50m. medidos
dende a beirarrúa a cara superior do forxado de teito da planta baixa.
3.7. No caso en que as ordenanzas particulares ou planos de Ordenación autoricen a edificación
no interior da mazá, esta edificación deberá quedar sempre por debaixo da superficie que se
apoia en todos os seus puntos nas liñas resultantes de trasladar as rasantes exteriores
sobreelevadas ó nivel da cara superior do forxado.

Artigo 74.- Construcións permitidas sobre da altura reguladora máxima.
1. A altura do cumio non superará os 4 m. a partir da cara superior do derradeiro forxado construído
e a pendente de cuberta non poderá sobrepasar os 30º en ningún tramo.
2. Quedan autorizadas por riba da altura reguladora máxima: Chemineas de ventilación e extracción
de fumes e escaleiras de conservación de cubertas e casetóns de elevadores.
3. Dentro do volume de cuberta permitirase a distribución de espazos destinados a usos
complementarios para maquinaria, calefacción, aire acondicionado, así como rochos, prohibíndose
executar vivendas independentes.

Artigo 75.- Soto e Semisoto.
1. Enténdese por soto aquela planta que teña 2/3 ou máis do seu volume por debaixo da rasante do
terreo.
2. Enténdese por semisoto a planta da edificación que teña entre 1/3 e 2/3 do seu volume por debaixo
da rasante do terreo, sempre e cando o seu teito non supere a cota de 1m sobre dita rasante. A parte
da planta semisoterrada que sobresaia máis de 1m sobre da rasante, terá en toda esta parte a
consideración de planta baixa.
3. Os sotos e semisotos deberán cumprir as seguintes condicións:
3.1. Altura libre mínima será de 2,20 m. (a medir entre superficie acabada de chan e teito) en
calquera punto e a máxima de 3m.
3.2. Non se permitirán vivendas, oficinas ou locais comerciais, (só se permitirán estes en
semisotos, cando teñan acceso directo e independente á rúa e a altura libre sexa maior de
2,70m). A modo de excepción poderase admitir o uso público en sotos sempre que se
cumpran estritamente os requisitos establecidos nas diferentes normativas e previo informe
favorable dos servizos técnicos municipais.

Artigo 76.- Plantas de edificación e altura entre plantas.
1. Plantas dun edificio: Son os elementos construtivos que comparten horizontalmente o volume
edificado.
2. Altura libre de planta: É a distancia medida dende a superficie do pavimento acabado ata a
superficie inferior do teito da planta correspondente.
3. Planta baixa: É a planta inferior do edificio cuxo piso está por riba da rasante da beirarrúa ou
terreo e por riba das plantas soto e semisoto; no caso de que existan. A altura libre estará
comprendida entre 2,50 m. e 4,50 m. (medida de superficie de pavimento a superficie de teito).
4. Planta de piso: é toda planta de edificación por riba da planta baixa.
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Capítulo 4.-Condicións de harmonización das edificacións co entorno.
Artigo 77.- Valados ou pechamentos de parcela.
1. Cercas lindeiras con vías públicas e camiños públicos en calquera categoría:
1.1. Previa ou simultaneamente ca solicitude de autorización de peche, solicitarase a aliñación e
rasante oficial do mesmo.
1.2. Poderán dispoñer dun zócalo de pedra natural, bloques, tixolo ou formigón enfoscado e
pintado ata un metro de altura, o resto ata dous metros con enreixado, tea metálica ou especie
vexetal.
2. Cercas en separación de fincas agrícolas.
2.1. Realizaranse con tea metálica (sen púas), entre postes de granito ou prefabricados, ou cun
muro de pedra natural do país, colocada de forma tradicional ata unha altura máxima de 1m.,
podendo ser o resto ata unha altura de 2m de tea metálica ou especie vexetal.
2.2. As aliñacións serán os límites de propiedade salvagardando os dereitos de terceiros.
3. En solo urbano, o peche de separación entre fincas poderá ter 1,80 m. de altura, debendo reunir
condicións estéticas e de seguridade suficientes, debéndose cintar e pintar.
4. Retranqueos de valados e pechamentos. Con carácter xeral nos camiños rústicos de a pé ou carro,
conservaranse as cercas existentes e as súas aliñacións, para evitar a súa conversión en viais non
previstos no planeamento.

Artigo 78.- Pechamentos exteriores en edificacións.
1. Autorízase e recoméndase o emprego de paredes de pechamento exterior e de carga de calquera
tipo de fábrica e calidade de pedra.
2. Non se admitirá a construción de plantas diáfanas e sen pechamentos exteriores, cando sobre delas
existan volumes pechados.
3. Autorízase o emprego doutro tipo de fábrica, como poden ser: bloques de formigón ou ladrillo,
sempre que se enluzan ou se pinten; tamén de formigón feito “in situ” ou prefabricado, sempre que
o seu acabado sexa aceptable, pola súa condición de “visto”.
4. Non poderán utilizarse como acabado visto de edificación, materiais fabricados para ser
revestidos.
5. Non se admitirán combinacións agresivas de cor nin os acabados exteriores de fachadas serán
discordantes cos tonos e cores do medio circundante. Quedan expresamente prohibidos os
revestimentos de fachadas con pezas formando dameiro.

Artigo 79.- Cubertas.
1. As cubertas terán volumes continuos sen quebros no plano dos faldóns que non poderán
sobrepasar os 30º de pendente (salvo indicación expresa nas normas particulares de cada zona)
contados a partir da arista do diedro definido polo faldón da cuberta e a cara superior do derradeiro
forxado.
2. Autorízanse beirís na cuberta coa lonxitude máxima de 1 m. ou a maior das seguintes:
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2.1. En lenzos de fachadas que dean a rúas ou estradas o 10% do ancho do vial.
2.2. Beirís en lenzos de fachadas que dean a lindeiros e fondo, non superarán a medida anterior.
3. Recoméndase que as saídas de fumes ou ventilacións forzadas trátense co mesmo material das
fachadas, ou a base de elementos metálicos lixeiros e móbiles, tipo cataventos.
4. Prohíbese calquera outro volume ou elemento que pode romper a unidade volumétrica da cuberta.

Artigo 80.- Voos.
Prohíbese a posibilidade de edificar corpos voados, agás que se trate de balcóns ou galerías. Si non
fora posible evitarse os voos (rehabilitacións de construcións que xa os tiveran), deberán cumprir
sempre as seguintes condicións:
1. A construción de voos sobre da liña de fachada permítese en rúas de ancho superior a 8m., sempre
que o saínte máximo contado a partir do paramento de fachada non supere o 10% do ancho da rúa,
cun máximo de 1m; voos traseiros, máximo 1m.
2. Os voos arredaranse das fincas contiguas cunha lonxitude mínima de 1 m.
3. Os voos terán de situarse de xeito que a altura mínima sobre da rasante da beirarrúa ou terreo, en
calquera dos seus puntos, sexa como mínimo de 3,50 m.

Artigo 81.- Solainas, balcóns, soportais, corredores, soportais e escaleiras exteriores.
1. Autorízase calquera elemento arquitectónico tipo solaina, balcón ou corredor.
2. Autorízanse como materias de antepeitos ou varandas todos os empregados tradicionalmente,
como pedra, madeira, metal ou fábrica.
3. Autorízase e recoméndase todo tipo de soportais, porches, cabildos, etc, sobre columnas ou muros
de carga.
4. Para a súa construción autorízase calquera material dos permitidos nos muros de pechamento
exterior, con idéntico tratamento.

Artigo 82.- Condicións dos pozos de captación.
Toda vivenda deberá estar dotada do caudal de auga suficiente en proporción a 150 litros por día e
habitante, cun mínimo de 200 litros por día e vivenda. Será obrigatoria a acometida de auga e o seu
uso cando exista fornecemento público.
Nos casos na que a solicitude de licenza o fornecemento sexa por pozos, será imprescindible a
presentación da autorización da concesión da Conca Hidrográfica correspondente.
Os pozos de captación só poderán utilizarse para usos agrícolas ou industriais, debendo realizar
conexión á rede de fornecemento. Se non existe, tolérase o consumo humano se conta cas garantías
sanitarias correspondentes.
Se no momento de construír a edificación non houbera rede de fornecemento admitirase o
abastecemento de auga para consumo humano por medio de pozos de captación, tendo o propietario a
obriga de conectarse a rede cando esta se execute.
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Artigo 83.- Condicións das fosas sépticas.
Nas zonas que non exista rede de saneamento, poderán disporse fosas sépticas axustadas á normativa,
disposicións e procedementos admitidos polas autoridades sanitarias, de tal xeito que o afluente das
mesmas deberá ser sempre depurado biolóxicamente denantes de mesturalo cas augas correntes ou
entregalo ó terreo. As fosas sépticas retranquearanse 3m. ós lindeiros e 50m. do pozo máis preto.
Se no momento de construír a edificación non houbera rede de saneamento admitirase a fosa séptica
como solución provisional para o tratamento das augas fecais, tendo o propietario a obriga de
conectarse a rede cando esta se execute.

Artigo 84.- Instalacións e construcións de infraestruturas.
Nos núcleos rurais de poboación, as liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, teléfonos e
de fornecemento de auga, deberán ir soterradas, baixo canalizacións, agás aqueles casos en que a
lexislación sectorial aplicable, esixa seu tendido en superficie ou aérea, casos nos que se extremará o
deseño e colocación de tal maneira que contribúan á decoración do medio e non o seu deterioro.
Os centros e casetas de transformación que por imperativo legal non sexan soterrados, así como as
casetas de bombeo de augas, depósitos de depuración e vertidos ou semellantes, deberán
acondicionarse a estética do medio urbano ou rural, tanto no que respecta a súa ubicación como as
súas proporcións, materiais e técnicas construtivas.
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Titulo VIII.-Normas xerais de uso.
Artigo 85.- Disposicións xerais e clasificación dos usos segundo a súa función.
Enténdese por uso do solo a actividade á que este vai destinado.
A relación entre os usos e a súa localización no territorio establécese nas regulacións zonais de acordo
cos seguintes tipos:
•

Uso predominante ou característico: É o que caracteriza a ordenación dun ámbito, por ser de
implantación maioritaria no mesmo.

•

Uso permitido: É aquel que pode coexistir co uso predominante.

•

Cando nun terreo ou edificación coincidan varios usos compatibles entre si, cada un dos mesmos
deberá cumprilas condicións que lle corresponda.

•

Uso incompatible: É aquel que non pode coexistir co uso predominante e debe ser excluído no
ámbito no que se sinala.

•

Uso provisional: É aquel que poderá establecerse de maneira temporal por non dificultar a
execución do Plan e non requirir de obras e instalacións permanentes.

Os edificios e instalacións con usos existentes con anterioridade a entrada en vigor deste plan, que
resultaren desconformes co contido do mesmo, considerarase fora de ordenación e non se autorizarán
nos edificios nin nas instalacións, a realización de obras de consolidación, aumento de volume,
ampliación, modificación e incremento do seu valor de expropiación; pero si pequenas reparacións que
esixisen a hixiene, ornato e conservación do inmoble.
A efectos da presente Normativa establécense as seguintes clases de usos: Residencial, garaxe aparcamento, industrial, comercial, oficinas, hostaleiro, espectáculos e dotacións - equipamentos..

Artigo 86.- Uso Residencial.
Definición: É o correspondente a edificios destinados a residencia de persoas.
Clasificación.
•

Categoría 1ª: Vivenda unifamiliar.- É aquela que ten acceso independente e exclusivo dende o
nivel do chan do espazo libre exterior.

•

Categoría 2ª: Vivenda colectiva.- É aquela na que a súa edificación pecha a varias vivendas con un
ou varios accesos comúns a estas.

Artigo 87.- Uso Garaxe e Aparcamento.
Definición: son os locais ou lugares destinados a garda, mantemento ou reparación de vehículos.
Clasificación: Establécense as seguintes categorías:
•

Categoría 1ª: En local independente ou incluído nunha vivenda unifamiliar, para uso exclusivo
dela. Pódese situar noutra finca distinta onde se atopa a vivenda e non mais lonxe de 50 metros.
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•

Categoría 2ª: En planta baixa, sotos ou semisotos de edificios de vivenda colectiva.

•

Categoría 3ª: En parcelas interiores, patios de maza ó ar libre.

Previsión de Aparcamentos
En tódalas edificacións de nova planta deberán preverse prazas de aparcamento no interior do edificio
ou en terreos edificables da mesma parcela.As prazas mínimas de aparcamento a prever son:
 En edificios de vivendas: Unha praza como mínimo por cada vivenda, en solares nos que poda
inscribirse un círculo de 11m. e unha praza por cada 100 m² construídos de local.
 Edificios públicos ou privados para oficinas, despachos e servizos: Unha praza por cada 120 m²
de superficie construída.
 Edificios de locais e establecementos destinados ó uso comercial e de grandes almacéns: A partir
de 500 m² de superficie construída (sumadas tódalas plantas do edificio), unha praza de
aparcamento por cada 100 m² de superficie, e deberán dispor dunha zona de carga e descarga
independente da rede viaria, cun mínimo do 10% do número de prazas necesarias.
 Edificios industriais: Unha praza de aparcamento por cada catro persoas que traballen no
establecemento, ou por cada 100 m² construídos.
 Edificios deportivos e de espectáculos: Unha praza por cada 20 espectadores.
 Cando na aplicación destes módulos, a esixencia de espazo para aparcamento resulte menor de
cinco prazas, poderá dispensarse da previsión deste espazo no procedemento de concesión da
licenza de edificación; así como por imposibilidade si está debidamente xustificada.
Accesos
Nos garaxes-aparcamento de máis de 2.000 m² a entrada e saída deberán ser independentes.
Tódolos garaxes ou aparcamentos, de máis de cinco prazas, disporán dun zaguán de chan horizontal
(pendente ata 5%) cun fondo mínimo a partir da liña de fachada de 4,50 m. As ramplas non superaran
o 16% en tramos rectos e nos curvos o 12%, medidas pola liña media. Deberán ter un acceso cuxo
ancho mínimo sexa 3m. e os garaxes maiores de 600 m² deberán dispor na rampla de saída dunha
beirarrúa dun metro.
Autorízase a mancomunidade de garaxes-aparcamento entre distintos propietarios co fin de reducir ó
mínimo o número de accesos, dentro dos límites sinalados anteriormente.
Características construtivas
Tódolos elementos que constitúen a estrutura da edificación destinada a garaxe ou aparcamento,
deberán ser resistentes ó lume, non podendo utilizarse o ferro ó descuberto (agás si cumpren ca
resistencia ó lume e a estabilidade estrutural que se fixan nas Normas de abrigado cumprimento sobre
da materia).
O recinto do garaxe ou aparcamento, deberá estar illado do resto da edificación ou fincas colindantes
por paredes e forxados altamente resistentes ó lume, con illamento acústico, e estará desprovisto de
ocos en comunicación con patios ou locais destinados a outros usos.
Só poderá comunicarse a garaxe -aparcamento por escaleira ou elevador do inmoble, cando dispoña de
vestíbulo de illamento con portas metálicas de peche automático e a resistencia ó lume indicada na
normativa contra incendios en vigor. Os locais terán unhas dimensións mínimas de 2,40x4,80 m.,
como mínimo. A luz mínima entre elementos puntuais estruturais poderá ser de 2,20 m. Se van
pechadas a dimensión mínima será de 2,50x5m. Os corredores terán un ancho mínimo de 4,50 m. no
38

Plan Xeral de Ordenación Municipal
- Normativa Urbanística Vilariño de Conso

aparcamento en batería e 3 m. no aparcamento en fieira.
Os locais disporán para a súa acometida a rede de saneamento dun sistema eficaz de depuración de
graxas, ou separación e recollida das mesmas cando resulte necesario.
Ventilación
A ventilación natural ou forzada, estará proxectada con suficiente amplitude para impedir a
acumulación de vapores ou gases nocivos en proporción superior ó 0,1% en volume de dióxido de
carbono.
Farase por patios ou chemineas para a súa ventilación exclusiva, as cales sobresairán como mínimo
1m de altura máxima permitida polo presente Plan, estes patios e chemineas estarán libres en toda a
súa altura sen resaltes nin quebros.
Nos garaxes ou aparcamentos situados en patios de mazá, permitiranse ocos de ventilación cando
podan quedar arredados como mínimo 4m das fincas colindantes, non autorizándose nas fachadas a
patios de mazá.
Iluminación
A iluminación artificial, resolverase só mediante lámpadas eléctricas. Cando haxa de utilizarse outro
tipo de iluminación requírese unha autorización especial do Concello.
Instalacións contra incendios
Deberán respectar á normativa sectorial de aplicación.

Artigo 88.- Uso Industrial.
Definición: É o correspondente ós establecementos destinados a transformación de materias ou
produtos para o seu uso, ulterior elaboración ou os destinados á almacenaxe dos mencionados
produtos ou exposición, así como á reparación e garda de maquinaria.
Clasificación: Establécense as seguintes categorías:
 Categoría 1ª: Actividades industriais e artesanais compatibles coa vivenda.
Comprende en xeral aquelas industrias ou talleres artesanais non molestas para a vivenda, que
podan ubicarse nos núcleos urbanos e rurais.
A súa potencia non excederá de 25 KW nin a súa intensidade sonora estará axustada a
normativa sectorial correspondente.
 Categoría 2ª: Actividades industriais compatibles cas zonas residenciais.
Comprende aquelas industrias que aínda cando non son insalubres, nin
nocivas nin
perigosas, podan ocasionar molestias ás vivendas contiguas, pero que polo seu tamaño e
condicións de accesibilidade poden situarse en áreas urbanos con predominio do uso
residencial, sempre que sexa posible eliminar os ruídos e molestias.
A súa potencia non excederá de 50 KW nin a súa intensidade sonora estará axustada a
normativa sectorial correspondente.
 Categoría 3ª: Actividades industriais en zonas industriais. Inclúense nesta categoría as
actividades incompatibles coa vivenda.
Comprende a mediana e gran industria en xeral, coa exclusión de aquelas cuxa insalubridade e
39

Plan Xeral de Ordenación Municipal
- Normativa Urbanística Vilariño de Conso

perigosidade fainas incompatibles coa proximidade dos núcleos de poboación.
 Categoría 4ª: Actividades industriais especiais. Son aquelas que polas súas características
extremas, molestas ou perigosidade, funcionamento, gran ocupación do solo ou polas
dimensións das instalacións, deben situarse en edificios illados en zonas arredadas dos núcleos
de poboación.
Condicións de seguridade e saúde
Os locais industriais onde existan postos de traballo deberán ter unha superficie de 2 m2 e un volume
de 5m3, por cada posto de traballo e o definido na normativa sectorial correspondente.
Tódolos paramentos interiores, así como os pavimentos, deberán de ser tratados de acordo cos fins da
actividade de que se trate, cumprindo as Normas sectoriais especificadas en vigor que lle sexan de
aplicación. Estarán provistos de aberturas ou instalacións suficientes para unha boa ventilación, natural
ou forzada.
Nos locais industriais nos que se prevexan postos de traballo, esixirase a presentación dun proxecto de
iluminación e acondicionamento de ar, que deberá ser aprobado polo Concello, ficando estas
instalacións sometidas a revisión denantes da apertura do local en calquera momento. No suposto de
que estas non fosen satisfactorias, fixarase polos servizos técnicos municipais un prazo para a súa
corrección, podendo clausurarse total ou parcialmente o local si non funcionaran correctamente.
Si os postos de traballo non acadan a cifra de vinte, non se esixirá a presentación de proxecto de
alumeado e acondicionamento de aire, sempre co proxecto da instalación contemple suficientemente
estes extremos.
Disporán de aseos independentes para os dous sexos, a razón dun inodoro, un urinario e un lavabo por
cada grupo de 10 obreiros ou fracción. A partir de 40 traballadores, esixirase vestiario con taquillas e
un número de duchas de acordo ca actividade.
As escaleiras serán de uso exclusivo da actividade e independentes das xerais do edificio que sirvan a
vivendas ou locais comerciais.
A superficie que ocupa unha industria ven fixada pola suma de superficies de tódolos locais destinados
a esta actividade.
A potencia electromecánica está determinada pola suma de potencias dos motores instalados cando
estes ou a máquina que accionan están fixos ó pavimento ou a estrutura do edificio. Expresarase en
cabalos de vapor (CV).
As instalacións de forza e alumeado dos establecementos industriais cumprirán cas regulamentacións
vixentes para liñas de alta tensión, estacións transformadoras, verificacións eléctricas e de baixa
tensión.
Os materiais que constitúan a edificación deberán ser non combustibles e de características acústicas
tales que non permitan chegar ruídos ó exterior, cuxos niveles determinaranse en cada caso pola
ordenanza correspondente.
A evacuación de gases, vapores, fumes, po, etc, que se faga ó exterior, deberá efectuarse dotando ó
inmoble de instalacións adecuadas eficaces, nos casos en que a inspección técnica municipal o crea
convinte.
A instalación de caldeiras e recipientes a presión estará suxeita ó regulamento vixente de
recoñecementos e proba de fluídos a presión, prohibíndose a instalación de estes aparellos debaixo das
vivendas.
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Non se permitirán tampouco debaixo da vivenda os aparellos de produción de acetileno (gasóxeno)
empregados nas instalacións de soldadura oxiacetilénica.
Para a prevención extinción dos incendios, disporase dos aparellos, instalacións e útiles que, en cada
caso e de acordo coa natureza e características da actividade, determine a Lexislación vixente sobre da
protección contra incendios así como todo aquilo que teña a ben determinar os servizos técnicos
municipais sobre da materia.
Evacuación de residuos:
-

Si as augas residuais non reúnen a xuízo dos Servizos Técnicos Municipais correspondentes,
as debidas condicións, para o seu vertido a sumidoiro xeral, haberán de ser sometidos a
depuración por procedementos adecuados, a fin de que cumpran cas condicións que sinalan as
disposicións vixentes sobre da materia.

-

Si os residuos que produce calquera industria polas súas características, non poden ser
recollidos polo Servizo de Limpeza domiciliario, deberán ser trasladados directamente ó
vertedoiro por conta do titular da actividade, ou ben a centros de acollida para a eliminación de
residuos tóxicos e/ou perigosos.

As ordenanzas que se promulguen no sucesivo e respecto ó uso industrial, protección do medio
ambiente emisión de ruídos, vibracións, fumes e olores, considérase parte integrante do conxunto
normativo do uso industrial, e serán de obrigado cumprimento.
Os locais estarán dotados de saídas de emerxencia e accesos especiais para salvamento, así como dos
aparatos e instalacións para a prevención e extinción de incendios.

Artigo 89.- Uso Comercial.
Definición: É o uso que corresponde a edificios de servizo público destinado a compravenda ou
permuta de mercancías.
Clasificación.
 Categoría 1ª: Locais comerciais en planta baixa con tolerancia de almacén en soto e semisoto.
 Categoría 2ª: Locais comerciais en pasaxes, ou galerías comerciais ou en mercados.
 Categoría 3ª: Edificios comerciais de uso exclusivo.
Condicións de seguridade e saúde:
A zona destinada ó público terá unha superficie mínima de 6 m² e non poderá servir de único paso a
ningunha vivenda.
Os locais comerciais disporán dos seguintes servizos sanitarios:
-

En locais na planta baixa dunha vivenda unifamiliar e menores de 40 m2, admitirase como
aseo do local ó da vivenda se está no mesmo andar.

-

Ata 110 m², un inodoro e un lavabo.

-

Por cada 200 m² a maiores, ou fracción, aumentarase un inodoro e un lavabo.

-

A partir dos 300 m² instalarase con absoluta independencia para donas e para cabaleiros.

A luz e ventilación dos locais comerciais poderá ser natural ou artificial. No primeiro dos casos os
ocos da luz e ventilación deberán ter unha superficie total non inferior a un octavo (1/8) da que teña a
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planta do local. Exceptúanse os locais exclusivamente destinados a almacéns, rochos ou corredores.
No segundo caso, esixirase a presentación de proxectos detallados das instalacións de iluminación e
acondicionamento de ar, que deberán ser aprobados polo Concello ficando estas instalacións
sometidas a revisión denantes de abrir o local ou en calquera momento.
Os comercios que se establezan en sotos non poderán ser independentes do local inmediatamente
superior. Os comercios que se establezan en planta baixa, deberán ter o seu acceso directo pola vía
pública. Os comercios en planta primeira non poderán ser independentes dos da planta baixa.
A altura da porta de entrada ata a liña inferior do lintel terá unha dimensión mínima de dous metros e a
altura libre do local non será inferior a dous setenta (2,70) metros.
Os locais comerciais da categoría 2ª e os seus almacéns non poderán ter ningunha conexión directa cas
vivendas, caixa de escaleiras de vivendas, nin portal. Comunicaranse por medio de habitacións ou
pasos intermedios, e a porta de saída será incombustible e inalterable ó lume.
Disporá das saídas de urxencia, accesos especiais para extinción do lume, aparatos, instalacións e
útiles que, en cada caso e de acordo coa natureza e características da actividade, sinale a lexislación
vixente sobre da protección contra incendios.
As estruturas da edificación serán adecuadamente resistentes ó lume e os materiais e súa disposición
deberá ser de características tales que non permitan a transmisión de ruídos ou vibracións dende a
fonte de produción.
En locais destinados a outros usos e medidos nos locais destinados a vivendas o índice máximo de
ruído e vibracións será de 30 dbA. En ningún caso poderase exceder os 90 dbA.
Esixiranse as instalacións necesarias que garantan ó veciñanza e viandantes a supresión de molestias,
olor, fumes, vibracións, etc.
Nos locais comerciais en galerías só poden establecerse en planta baixa en toda a profundidade
permitida. O ancho mínimo das comunicacións será de 3 m.

Artigo 90.- Uso Oficinas.
Definición: Inclúense neste uso os edificios de servizo público, xa sexan, os oficiais nos que
predominan as actividades administrativas e burocráticas, os de banca, os que pertencen a empresas
privadas, e os que se destinan a aloxar despachos e oficinas particulares de calquera clase.
Condicións de seguridade e saúde
Os locais destinados a oficinas disporán con enteira independencia dos seguintes servizos hixiénicos,
podéndose agrupar en plantas destinadas a este fin.
-

En locais na planta baixa dunha vivenda unifamiliar e menores de 40 m2, admitirase como
aseo do local ó da vivenda se está no mesmo andar.

-

Ata 100 m², un inodoro e un lavabo.

-

Ata 200 m², dous inodoros e un lavabo. Por cada 100 m² ou fracción, aumentarase un inodoro.

-

A partir dos 200 m², os servizos instalaranse con enteira independencia para donas e
cabaleiros.

Cando o local sexa semisoto, con entrada directa pola vía pública, dita altura deberá ter unha altura
mínima libre de dous metros contados ata a liña inferior do lintel dende a rasante da beirarrúa.
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Terá unha altura libre de semisoto 2,70 m. e o desnivel salvarase con escaleiras de chanzos cómodos
que deixen unha meseta dun metro de anchura como mínimo ó nivel do batente, onde poda efectuarse
o xiro da porta.
Será indispensable a perfecta impermeabilización dos muros e do chan, dando lugar ó incumprimento
deste requisito a clausura do local e a revogación da licenza.

Artigo 91.- Uso Hoteleiro
Definición: É o uso que corresponde a aqueles edificios de servizos ao público que se destinan ao
aloxamento temporal para transeúntes, como hoteis, moteis, pensións, apartahoteis, etc. Non se
permite o uso hoteleiro integrado na propia vivenda.
Condicións de hixiene e seguridade: Cumprirán as mesmas condicións hixiénicas e sanitarias cos
locais destinados a vivenda, e ademais, cantas determine a Regulamentación Sectorial vixente que lle
sexa de aplicación.
Clasificación:
-

Categoría 1ª: Establecementos de ata 10 habitacións ou 200 m2 de superficie total construída
en edificio exclusivo ou en edificio de vivendas en planta baixa e plantas piso.

-

Categoría 2ª: Establecementos de 11 a 50 habitacións ou con superficie total construída,
comprendida entre 201 e 1.000 m2 en edificio exclusivo ou en edificio de vivendas en planta
baixa e plantas piso.

-

Categoría 3ª: Establecementos de mais de 50 habitacións ou con superficie total construída
maior de 1.000 m2, en edificio exclusivo.

Condicións:
-

Cumprirán as condiciones específicas de regulamentación de edificios hoteleiros.

-

Permitiranse as actividades e usos complementarios, como restaurantes, tendas, perruquerías,
piscina, garaxe, etc, que cumpriran as condicións de uso concretas que lles sexa de aplicación.

-

Nos establecementos de categoría 2ª e 3ª precisarase que estes dispoñan de acceso exclusivo e
independente do resto do edificio, cando este se destine tamén a uso residencial.

-

Complementariamente ao disposto nas Normas de edificación, os establecementos hoteleiros
cumprirán coas condicións esixidas no CTE (Código Técnico da Edificación) así como coas
condicións establecidas na Lei 8/1997, do 20 de Agosto, de accesibilidade e supresión de
barreiras, así como no Regulamento que a desenvolve (D. 35/2000, do 28 de Xaneiro) ou
normativas que a substitúan.

Aparcamentos:
-

En edificios exclusivos destinados a uso hoteleiro reservarase unha praza de aparcamento en
solo de titularidade privada (garaxe ou superficie non ocupada pola edificación), por cada 100
m2 construíbles.
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-

Exceptúanse as actividades hoteleiras situadas en solo urbano consolidado que xustifiquen a
imposibilidade de cumprir dito requisito, nese caso as prazas de aparcamento esixidas
limitaranse a capacidade dispoñible debidamente xustificada.

-

En solo urbano consolidado poderán establecerse aparcamentos de titularidade pública que
poderán localizarse incluso no subsolo dos sistemas viarios e de espazos libres, sempre que
non interfiran no uso normal destes sistemas nin supoñan a eliminación ou traslado de
elementos físicos ou vexetais de interese.

Artigo 92.- Uso Espectáculos, Recreativo e Hostaleiro
Definición: Corresponde este uso aos locais e instalacións dedicadas ao público con fins de ocio, recreo
ou lecer como: casinos, salas de festa, discotecas, cines, teatros, academias de baile, bingos e similares,
así como os locais de hostalería, entendendo por estes os destinados a consumir no seu interior alimentos
ou bebidas, como bares, restaurantes, cafeterías e similares.
Clasificación:
-

Categoría 1ª: Locais con aforo menor de 50 persoas, en semisoto, e planta baixa de edificio de
vivendas, ou en edificio exclusivo.

-

Categoría 2ª: Locais con aforo igual ou maior de 50 persoas ata 100 persoas en semisoto e
planta baixa de edificio de vivendas ou en edificio exclusivo.

-

Categoría 3ª: Locais con aforo maior de 100 persoas ata 500 persoas en semisoto e planta
baixa de edificio de vivendas ou en edificio exclusivo.

-

Categoría 4ª: Locais con aforo maior de 500 persoas en semisoto e planta baixa de edificio de
vivendas ou en edificio exclusivo

Condicións:
-

Os locais destinados a espectáculos, actividades hostaleiras e actividades recreativas,
cumprirán as condicións que fixan as disposicións vixentes.

-

En edificios exclusivos destinados a usos de espectáculos, hostalería e recreativo reservarase
unha praza de aparcamento no interior da parcela (garaxe ou superficie non ocupada pola
edificación), por cada 80 m2 construídos. Exceptúanse as actividades de espectáculos e
recreativas situadas en solo urbano consolidado que xustifiquen a imposibilidade de cumprir
dito requisito, nese caso as prazas de aparcamento esixidas limitarase a capacidade dispoñible
debidamente xustificada..

-

Cando o uso de hostalería se sitúe en edificio compartido co uso residencial, unicamente
poderá emprazarse en semisoto ou planta baixa. Poderá autorizarse en planta primeira,
comedores vinculados a restaurantes situados en planta baixa.

-

Complementariamente ao disposto nas Normas de edificación, os establecementos
espectáculos, de hostalería e recreativos cumprirán coas condicións esixidas no CTE (Código
Técnico da Edificación) así como coas condicións establecidas na Lei 8/1997, do 20 de
Agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras, así como no Regulamento que a desenvolve
(D. 35/2000, do 28 de Xaneiro) ou normativas que a substitúan..

44

Plan Xeral de Ordenación Municipal
- Normativa Urbanística Vilariño de Conso

Artigo 93.- Uso Equipamentos e Dotacións.
Definición: Comprende o conxunto de espazos, edificacións e instalacións ó servizo directo da
poboación.
Clasificación: Dentro do conxunto de equipamentos e dotacións, diferéncianse os seguintes:
 Socioculturais: Comprende os centros culturais, asociativos e de relación social como museos,
bibliotecas, salas de conferencias, de reunión, locais de asociacións, etc.
 Relixioso: Edificios relacionados co culto como capelas, igrexas, seminarios, conventos, etc.
 Educativo: Centros formativos e de ensino como preescolar, E.X.B., B.U.P. e Formación
Profesional, etc.
 Deportivo: Instalacións relacionadas ca práctica e o ensino da cultura física, como campos de
deporte, pavillóns, locais deportivos, piscinas, etc.
 Sanitario - asistencial: Comprende os centros relacionados ca saúde como hospitais, asilos,
clínicas, ambulatorios, dispensarios, garderías, etc.
 Servizos públicos: Edificacións e instalacións ligadas as institucións e corpos de protección e
orde público como bombeiros, policía, mercados, etc.
 Servizos funerarios: Edificacións e instalacións ligadas a o uso funerario tales como velorios,
tanatorios, crematorios e cemiterios.
 Zonas verdes: Parques e xardíns, espazos libres destinados a garantir a salubridade, repouso e
esparexemento da poboación.
Condicións de seguridade e saúde: Os equipamentos cumprirán ca súa regulamentación específica
vixente, así como cas condicións sobre da habitabilidade dos edificios prevista no articulado da
presente normativa.
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Titulo IX.-Normas xerais de urbanización.
Artigo 94.- Fornecemento de auga.
A dotación mínima de auga potable en zonas residenciais non será inferior a 100 litros/ hab./ día ou
400 litros /vivenda.
A auga para consumo humano deberá reunir sempre as condicións mínimas de potabilidade.
Os depósitos reguladores dimensionaranse para unha capacidade de regulación do volume máximo
diario dun día punta, dispoñendo ademais dun certo volume de reserva para facer fronte as posibles
situacións excepcionais.
A presión no punto máis desfavorable da rede debe ser como mínimo dunha atmosfera ( 1 at. ).

Artigo 95.- Saneamento.
Tódalas redes serán soterradas e seguirán o trazado da rede viaria e espazos libres de uso público,
sempre por debaixo da rede de distribución de auga, adoptándose o sistema separativo.
As augas residuais provinte das redes de sumidoiros serán depuradas sempre antes do seu vertido ó
terreo ou canles, de acordo coa lexislación vixente.
En ningún caso é admisible o vertido das augas a un canle superficial ou filtración no terreo, sen ser
sometida a un tratamento de depuración.
Sobre dos vertidos en canles superficiais estarase ao disposto nos Artigos, 89, 92 e seguintes da Lei de
Augas 29/1985 de 2 de Agosto; e aquela lexislación en vigor que lle sexa de aplicación.

Artigo 96.- Enerxía eléctrica e alumeado público.
A liña de distribución de enerxía eléctrica terá capacidade para subministrar 1,5 KW por vivenda ou o
equivalente para outros usos, e terá a posibilidade de ser enganchada para o subministro de enerxía dos
usos previstos na parcela de que se trate.
O nivel de iluminación das vías fixarase de acordo coa importancia do seu tráfico. A estes efectos a
iluminación requirida para dito alumeado será de 10 lux envías principais e 5 lux en vías secundarias.

Artigo 97.- Instalacións e construcións para infraestruturas de servizos.
En solo urbano e en núcleos rurais, as liñas de transporte e distribución dos servizos deberán ser
soterradas mediante canalización, agás naqueles casos que o prohiba expresamente a lexislación
sectorial correspondente.
De tódolos xeitos, os elementos que non vaian soterrados deberán acondicionarse a estética do medio
onde se atope, tanto no que respecta a súa proporción e tamaño, como ós materiais e técnicas
construtivas.
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Titulo X.-Normas de ordenación dos sistemas.
Capítulo1.-Sistema viario.
Artigo 98.- Clasificación.
A efectos de aplicación das condicións que fan referencia a xerarquía do viario, consideráronse as
seguintes vías:
 Sistema xeral viario: Comprende os terreos e infraestruturas destinadas a comunicación e
transporte rodado de persoas e mercancías, que permiten as relacións co exterior do Concello,
entre os núcleos entidades de poboación do interior do municipio; así como entre os núcleos
urbanos e a relación entre as súas áreas. Está composto por:
-

Rede interurbano (estradas e autoestradas Nacionais, Autonómicas, Deputación, Municipais,
etc, que atravesan o termo municipal).

-

Rede urbano (rede arterial e resto de vías do núcleo urbano do sistema xeral).

 Sistema local viario:
-

Rede interurbano (camiños públicos municipais que non teñen a consideración de estradas).

-

Rede urbano (conxunto de rúas, non incluídas no sistema xeral).

Artigo 99.- Condicións xerais da rede interurbano do sistema xeral viario.
En todo o relativo a limitacións da propiedade en zonas contiguas a estradas, estarase ó disposto na Lei
de Estradas de Galicia 4/1994, 14 de Setembro e a Lei 25/1988, 29 de Xulio de Estradas del Estado,
así como o seu regulamento. Ademais nas actuacións urbanísticas a desenrolar deberase ter en conta a
Orden Ministerial de 16 de decembro de 1.997, pola que se regulan os accesos as estradas do Estado,
as vías de servizo e a construción de instalacións de servizo.
Para as estradas provinciais deberase cumprir a Ordenanza Reguladora do Uso e Defensa das Estradas
Provinciais do 2 de outubro de 1.997.
Para realizar calquera tipo de obras ou instalacións fixas ou provisionais de calquera natureza en
calquera das zonas de dominio público, servidume e afección de estradas, será preciso a previa
autorización do organismo administrativo titular da mesma.
As competencias do Concello nos tramos urbanos das estradas serán as determinadas nos artigos: 53.1,
53.2, 53.3, 53.5 e 53.6, e mesmo nos artigos seguintes a estes recollidos na Lei de Estradas de Galicia
(LEG). No caso das travesías que se delimiten por mutuo acordo entre as administracións
competentes, ademais dos devanditos será de aplicación o artigo 53.4 da LEG.
Fora dos tramos urbanos de estradas prohíbese realizar publicidade en calquera lugar visible da zona
de dominio público de estradas, exceptuándose os carteis informativos autorizados polo M.O.P.T. e
C.P.T.O.P.V. por non considerarse publicidade.
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Artigo 100.- Clasificación e definición da liña límite de edificación no sistema xeral
viario
1. Redes de titularidade do estado (non suxeitas a Lei 4/1.994 do 14 de Setembro de Estradas de
Galicia).
 Vías Tipo I: Autoestradas, Autovías. Liña de edificación a 50 m. da aresta exterior da calzada,
medidas horizontalmente a partir da mesma. A mencionada distancia será incrementada en 3
m. no caso de preverse a construción de vías lentas.
 Vías Tipo II: Resto de Estradas. Liña de edificación a 25 m. da aresta exterior da calzada máis
próxima medida horizontalmente a partir da mencionada aresta. Enténdese que a aresta
exterior da calzada é o borde exterior da parte da estrada destinada a circulación de vehículos
en xeral. A mencionada distancia será incrementada en 3 m. no caso de preverse a construción
de vías lentas.
2. Estradas reguladas pola lei de estradas de Galicia.
 Rede primaria básica: Formada polos eixes que vertebran ó territorio, conectando ca rede de
estradas das comunidades veciñas e que relacionan entre sí os grandes centros de poboación,
así como os principais lugares de actividade económica. Existen dous subgrupos:
-

Autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e variantes de poboación; a liña límite de
edificación situarase a 30 m. da aresta exterior de explanación.

-

Primaria básica non incluída nas anteriores a 12 m. da aresta exterior da explanación.

 Rede primaria complementaria (as demais estradas que conectan cabeceiras de comarca con
núcleos de poboación importantes).
A liña límite de edificación situarase a 9,50 m. da aresta exterior da explanación.
 Rede secundaria (tódalas estradas non incluídas nas categorías anteriores).
A liña límite de edificación situarase a 7m. da aresta exterior da explanación.
3. Estradas provinciais.
Segundo o artigo 2 da Ordenanza Reguladora do Uso e Defensa das Estradas Provinciais, estas
son as vías de dominio e uso público proxectadas e construídas fundamentalmente para a
circulación de vehículos automóbiles, e que, discorrendo o seu itinerario na provincia de Ourense,
sexan titularidade da Excma. Deputación Provincial de Ourense.
No artigo 10 considérase dous tipos de vías:
−

Estradas da rede primaria complementaria (onde fixa a liña de edificación a 9,5 m.)

−

Resto das estradas (onde fixa a liña de edificación a 7 m.).

4. Estradas municipais
Comprende as estradas que comunican ó viario citado anteriormente cós núcleos de poboación.
−

Liña de edificación 5 m. dende a aresta exterior de explanación.

−

Liña de peche 2 m. dende a aresta exterior de explanación.
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Artigo 101.- Sistema xeral viario.
Relación das principais vías que discorren polo concello

Artigo 102.- Sistema local viario.
Comprende os terreos e infraestruturas que permiten o acceso rodado dende o sistema xeral as
parcelas. Está formado por:
 Rede interurbano:
E a constituída polo conxunto de camiños municipais que non teñen a consideración legal de estradas,
pero nembargante cumpren funcións de relación entre núcleos e entidades de poboación, así como cás
áreas naturais e de cultivo.
As vías que forman parte desta rede ordenaranse mediante proxectos de trazado que cumprirán as
especificacións técnicas derivadas da súa consideración como futuras estradas adaptándose cando elo
sexa posible ás instrucións administrativas para o trazado de estradas e as súas interseccións. Atópanse
situados e descritos no Inventario de Bens Municipais.
A liña de edificación situarase como mínimo a 5 m. do eixe, sempre que esta distancia sexa superior a
1,50 m. do bordo.
 Rede urbana:
Está formada polo conxunto de rúas dos núcleos de poboación que non se atopen incluídas no sistema
xeral, deberán ter as súas calzadas pavimentadas, estar dotadas de beirarrúas e dispor de sistemas de
drenaxe adecuados.

Capítulo 2.-Sistema de espazos libres e zonas verdes
Artigo 103.- Regulación do sistema de espazos libres e zonas verdes.
Definición: Comprende o conxunto de espazos destinados a garantir o esparexemento da poboación,
mellorar as condicións ambientais, protexer as infraestruturas de comunicacións, así como as áreas
naturais que o requiran.
Clasificación.
 Sistema xeral de espazos libres, constituído polos parques do núcleo de Vilariño de Conso .
 Sistema local de espazos libres, constituído polas zonas verdes privativas e as prazas públicas
dos núcleos rurais de poboación.
Condicións dos xardíns, espazos verdes e prazas públicas.
Estes solos deberán urbanizarse con arborado, xardinería, sendeiros, elementos ornamentais, etc, e
outros elementos accesorios sen que estes últimos ocupen máis do 10% da superficie total en xardíns. (
este 10% refírese a tódolos ámbitos cualificados como zona verde ou espazo público).
A altura máxima das instalacións non poderá sobrepasar o B+1 (7 metros), admitíndose certas
edificacións singulares, que polas súas condicións específicas precisen de maior altura.
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Capítulo 3.-Sistema de Equipamentos e Dotacións.
Artigo 104.- Regulación do sistema de equipamentos e dotacións.
Definición: Comprende o conxunto de superficies, edificacións e instalacións o servizo directo da
poboación.
Os equipamentos e dotacións grafíanse nos planos de Ordenación, tanto no núcleo urbano como
nos núcleos rurais.
Considéranse equipamentos do sistema xeral, aqueles que serven a todo o Concello, namentres
que os sistemas locais atenden a un ámbito concreto de poboación.
Condicións de uso: Espetaranse os usos actuais dos equipamentos existentes no concello admitíndose
o cambio de uso dos mesmos e dos previstos no presente plan, de acordo cas demandas que procedan
plantexarse no futuro, sempre que se manteña o carácter público dos mesmos. Admitiranse os
seguintes usos e instalacións:
 Socioculturais: Comprende os centros culturais, asociativos e de relación social como museos,
bibliotecas, salas de conferencias, de reunión, locais de asociacións, etc.
 Relixioso: Edificios relacionados co culto como capelas, igrexas, seminarios, conventos, etc.
 Educativo: Centros formativos e de ensino como preescolar, E.X.B., B.U.P. e Formación
Profesional, etc.
 Deportivo: Instalacións relacionadas ca práctica e o ensino da cultura física, como campos de
deporte, pavillóns, locais deportivos, piscinas, etc.
 Sanitario - asistencial: Comprende os centros relacionados ca saúde como hospitais, asilos,
clínicas, ambulatorios, dispensarios, garderías, etc.
 Servizos públicos: Edificacións e instalacións ligadas as institucións e corpos de protección e
orde público como bombeiros, policía, mercados, etc.
 Servizos funerarios: Edificacións e instalacións ligadas a o uso funerario tales como velorios,
tanatorios, crematorios e cemiterios.
 Mercado e Fornecemento: Centros para mercado e detalle, mercados centrais e matadoiros.
Condicións de edificación: Terase en conta as seguintes determinacións xerais:
Os equipamentos e dotacións regúlanse polo tipo de ordenación da zona onde se ubiquen e
manterán as condicións de edificación, estándares e programas correspondentes a súa lexislación
específica.
Cando pola forma da edificación resulten espazos libres interiores de amplitude suficiente
trataranse mediante xardinería e arborado.
Usos compatibles: Permitirase ademais do uso principal, aqueles outros directamente vinculados ca
actividade de que se trate, como vivenda para garda, oficinas vinculadas a actividade, etc, así como os
aparcamentos para cubrir a demanda en función do equipamento xerado.
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Capítulo 4.-Sistema Xeral de Infraestruturas de Servizos Urbanos.
Artigo 105.- Regulación do sistema xeral de infraestruturas de servizos.
Definición: E o formado polas redes de electricidade, fornecemento de augas e saneamento, así como
as instalacións de recollida e tratamento de Residuos Sólidos Urbanos, e as edificacións vinculadas ó
servizo de que se trate, e as zonas de reserva e protección. Os espazos libres de edificación que
constitúan o entorno de estes servizos, considéranse como espazos verdes.
Condicións de uso: Permitiranse só usos vinculados ca instalación ou servizo de que se trate.
Liñas eléctricas: As construcións, instalacións e plantacións de arborado, etc, que se sitúen nas
proximidades das liñas eléctricas de alta tensión, estarán suxeitas as servidumes a que se refire o
Decreto 1995/2000 do 1 de decembro polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica. Quedan prohibidas as plantacións de árbores e a construción de edificios e instalacións a
unha distancia respecto da proxección vertical das liñas en función da tensión da liña eléctrica "V"
medida en KV, que non será inferior as seguintes:
 Bosques e masas de árbores: 1,5 + V/100, cun mínimo de 2m.
 Edificios e construcións:
-

Distancias a liñas con soporte non accesibles a persoas: 3,3 + V/150, cun mínimo de 4 m.

-

Distancias a liñas con soporte accesibles a persoas: 3,3 + V/100 cun mínimo de 5 m.

Instalacións de tratamento de residuos sólidos urbanos:
Abarcarán tanto as plantas onde se efectúa a concentración dos residuos para a súa compactación e
posterior transporte, como as instalacións onde se efectúa a concentración definitiva dos R.S.U. para o
seu tratamento idóneo cara a súa eliminación ou aproveitamento.
Emprazamento e características: Cumprirán o establecido no Plan de Xestión e Tratamento de R.S.U.
de Galicia, aprobado por Decreto da Xunta e Galicia 72/89 do 27 de Abril.
Regulación: Suxeitaranse ó disposto pola lexislación vixente na materia.
Protección: Establécese un área de protección das instalacións de tratamento de R.S.U. na que non se
poderá emprazar ningún tipo de edificacións que abarque actividades humanas, e que terá a seguinte
anchura mínima respecto do perímetro da instalación: Plantas de Transferencia ou Acumulación de
R.S.U., 50m; plantas de tratamento de R.S.U.,100 m. e vertedoiros controlados: 500 m.
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Titulo XI.-Desenrolo e Xestión de Planeamento
Capítulo 1.-Distribución de cargas e beneficios.
Artigo 106.- Areas de reparto de cargas e beneficios.
Este plan xeral delimita áreas de reparto de beneficios y cargas no solo urbano non consolidado e no
solo urbanizable delimitado, incluíndo nelas os terreos que teñen aproveitamento lucrativo, así como
os que están destinados a zonas verdes e espazos libres públicos. A distribución de cargas e beneficios
realízase polo sistema de cooperación, mediante a reparcelación e o sistema de compensación, a través
de proxectos do mesmo nome.

Artigo 107.- Delimitación de áreas de reparto.
A delimitación de áreas de reparto efectúase tendo en conta o equilibrio de beneficios e cargas entre
as distintas áreas, así como a proporcionalidade entre a edificabilidade resultante e as cargas e
dotacións previstas. Dentro de cada área de reparto delimitaranse polígonos que permitan o
cumprimento conxunto dos deberes de cesión,de distribución de cargas e beneficios e de urbanización.

Artigo 108.- Cálculo do aproveitamento tipo.
O aproveitamento tipo de cada área de reparto obtense dividindo o aproveitamento lucrativo total,
incluído o dotacional privado correspondente a ela, expresado en metros cadrados edificables do uso e
tipoloxía edificatoria característicos, pola súa superficie total, excluídos os terreos afectos a dotacións
públicas, de carácter xeral ou local, xa existentes no momento da aprobación do plan xeral que se
manteñan. O resultado reflectirá sempre, unitariamente, a superficie edificable do uso e tipoloxía
característico por cada metro cadrado de solo da área respectiva.
No solo urbanizable o aproveitamento tipo de cada área de reparto determínase dividindo o
aproveitamento lucrativo total, expresado en metros cadrados edificables do uso característico, pola
superficie total da área, incluíndo os sistemas xerais pertencentes a ela, con exclusión dos terreos
afectos a dotacións públicas de carácter xeral ou local existentes.

Artigo 109.- Distribucións de cargas e beneficios en solo urbano.
No solo urbano non consolidado, a distribución de cargas e beneficios realizarase polo sistema de
cooperación mediante a reparcelación e polo sistema de compensación, mediante proxectos de
compensación.
En solo urbano consolidado, si é necesaria a distribución de cargas e beneficios levarase a cabo por
medio da reparcelación, nas súas distintas modalidades.
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Capítulo 2.-Execución do plan xeral.
Artigo 110.- Xeneralidades.
O desenrolo do plan xeral realizarase a través dos instrumentos xurídicos-urbanísticos que procedan en
función da clase de solo e dos obxectivos pretendidos.
A execución dos plans de ordenación urbanística corresponde ó concello directamente ou por medio
dos órganos que a tal efecto se constitúan, sen prexuízo de atribución de competencias a órganos
específicos do estado ou da comunidade autónoma. Os particulares poderán participar na execución do
planeamento a través dos procedementos que a LOUGA ten establecido a tal efecto.
O Plan Xeral desenrolarase:
-

En solo urbano será suficiente a aprobación do planeamento si este contivese a súa ordenación
pormenorizada, no seu defecto, precisará a aprobación dun estudio de detalle e/ou un proxecto
de reparcelación para a distribución de cargas e beneficios.

-

No solo urbanizable delimitado, será necesaria a aprobación do plan parcial do sector
correspondente.

Artigo 111.- Desenrolo en solo urbano.
Fórmulas de desenrolo. En solo urbano as determinacións e previsións do plan xeral serán de
aplicación directa e inmediata, sen prexuízo de que algúns supostos se esixa a formulación de estudios
de detalle e/ou proxectos de urbanización. Este solo desenrolarase mediante as seguintes fórmulas:
-

No solo urbano consolidado: por aplicación directa deste plan xeral cando se dean as
condicións de soar sobre da parcela.

-

No solo urbano non consolidado: por a delimitación dos polígonos necesarios para a execución
do plan e a determinación do sistema de actuación en cada polígono.

Actuacións illadas. O concello poderá promover actuacións illadas en solo urbano para facer posible
a execución de elementos concretos previstos polo planeamento. A obtención dos terreos necesarios
realizarase mediante a aplicación dos mecanismos previstos no artigo 166.1 da LOUGA.
Condicións dos polígonos. Os polígonos configúranse como os ámbitos territoriais que comportan a
execución integral do planeamento e serán delimitados polo plan que conteña a ordenación detallada,
de forma que permitan o cumprimento conxunto dos deberes de cesión, de urbanización e de xusta
distribución de cargas e beneficios na totalidade da súa superficie.
A execución do planeamento realizarase por polígonos completos, agás cando se trate de executar
directamente os sistemas xerais ou as actuacións illadas previstas no artigo 124 da LOUGA. Entre
distintos polígonos delimitados non haberá unha diferenza superior o 15 % do aproveitamento tipo da
área de reparto no que se atope.

Artigo 112.- Instrumento de equidistribución.
Contido. O instrumento de equidistribución terá en conta os criterios perfectamente definidos no
artigo 116 da LOUGA.
Procedemento de aprobación. Para iniciar o expediente de aprobación do instrumento de
equidistribución procederase segundo marca o artigo 117 da LOUGA.
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Capítulo 3.-Sistemas de Actuación.
Artigo 113.- Clases de Sistemas de Actuación.
Os polígonos desenvolveranse polo sistema de actuación que neste plan ou a administración determine
en cada caso. Poden ser os seguintes:
a) Sistemas de actuación directos:
1.- Cooperación
2.- Expropiación
b) Sistemas de actuación indirectos:
1.- Concerto
2.- Compensación
3.- Concesión de obra urbanizadora
A expropiación forzosa poderase aplicarse, ademais, para á execución dos sistemas xenerais da
ordenación urbanística do territorio ou a dalgún dos seus elementos, ou para realizar actuacións illadas
en solo urbano.

Artigo 114.- Elección do sistema de actuación.
O Concello determinará o sistema de actuación aplicable tendo en conta as características e
complexidades da iniciativa que se vai desenvolver, os medios co que conte, a colaboración da
iniciativa privada e as demais circunstancias que concorran.
Con carácter xeral, o Plan Xeral elixe o sistema de compensación ou o de cooperación, non obstante
poderá optar por outro sistema, dentro das determinacións do artigo 127 da LOUGA.

Capítulo 4.-Obtención de terreos de sistemas xerais e dotacións
públicas.
Artigo 115.- Obtención de terreos destinados a sistemas xerais.
Os terreos destinados a sistemas xerais que deban implantarse sobre solo rústico ou urbano
consolidado obteranse mediante expropiación forzosa, por convenio entre a administración e o
propietario ou por permuta forzosa con terreos do patrimonio municipal do solo, segundo o artigo 166
da LOUGA.

Artigo 116.- Obtención de terreos destinados a dotacións públicas locais.
Os terreos destinados a dotacións locais en solo urbano consolidado obteranse mediante expropiación
forzosa, por convenio entre a administración e o propietario ou por permuta forzosa con terreos do
patrimonio municipal do solo, segundo o artigo 167 da LOUGA.
Os terreos destinados a dotacións locais en solo urbano non consolidado e en solo urbanizable
obteranse mediante a cesión obrigatoria e gratuíta a través do sistema de actuación que se adopte ou
por expropiación, ocupación directa ou permuta forzosa.
A obrigación de cesión gratuíta dos terreos destinados a dotacións de carácter local inclúe tamén a súa
urbanización, a custa dos propietarios incluídos no correspondente polígono.
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Artigo 117.- Ocupación Directa.
Enténdese por ocupación directa é a obtención de terreos destinados polo plan xeral a sistemas xerais
ou dotacións públicas locais mediante o recoñecemento ó seu titular do dereito ó aproveitamento no
polígono no que vaia integrarse, segundo o artigo 169 da LOUGA.

Artigo 118.- Permuta forzosa.
Os terreos destinados polo plan xeral a sistemas xerais ou dotacións públicas locais poderán obterse
mediante permuta forzosa con terreos pertencentes ó patrimonio público de solo, cas condicións
descritas no artigo 168 da LOUGA.
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Titulo XII.-Normas particulares do solo urbano
Artigo 119.- Tipo CA: CASCO ANTIGUO
1. Delimitación
Comprende as áreas cunha consolidación alta da edificación, na súa meirande parte antiga, delimitadas
como tales no presente Plan Xeral de Ordenación Municipal e incluídas nos Planos de Ordenación a
escala 1:1.000.
2. Uso predominante o característico
-Residencial, categoría 1ª e 2ª.
3. Usos permitidos
Autorízanse os seguintes:
- Garaxe e aparcamento (categorías 1ª e 2ª).
- Industrial (categorías 1ª e 2ª).
- Comercial (categorías 1ª, 2ª e 3ª).
- Oficinas.
- Hoteleiro (categorías 1ª, 2ª e 3ª).
- Espectáculos, recreativo e hostaleiro (categorías 1ª, 2ª e 3ª).
- Equipamento e Dotacións:
 Socioculturais: Centros culturais, asociativos e de relación social, museos, bibliotecas, salas de
conferencias, de reunión, locais de asociacións, etc.
 Relixioso: Capelas e igrexas.
 Sanitario-asistencial: Centros de saúde, asilos, clínicas sen hospitalización, ambulatorios,
dispensarios, garderías, etc.
 Servizos públicos.
 Servizos funerarios: Velorios.
 Zonas verdes: Parques, xardíns e espazos libres.
4. Usos incompatibles
Todos los no incluídos anteriormente.
5. Usos provisionais
- Garaxe e aparcamento (categoría 3ª).
- Equipamento e Dotacións: Mercados tradicionais o ar libre.
6. Condicións da edificación
-Aliñacións e rasantes:
Serán as que se fixan no Plano de Ordenación a escala 1/1000.
En tódolos casos, respectaranse as aliñacións e rasantes que figuran nos planos de Ordenación. A estes
efectos considerase aliñación exterior a liña de fachada das edificacións que separa o espazo interior
destas do exterior á vía pública. Nos casos no que existan escaleiras exteriores, porches ou demais
elementos pertencentes ás las tipoloxías tradicionais, procurarase a súa conservación; e no caso de
derribo dos mesmos no se permite o aproveitamento para edificación do espazo ocupado anteriormente
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por eles, sendo este de cesión obrigatoria á vía pública, adaptándose a construción á aliñación definida
anteriormente.
-Retranqueos:
A edificación será normalmente adosada ou entre medianeiras. No caso de separarse dos lindeiros
laterais, o retranqueo mínimo respeto a estes será de 3m; se a construción se separa do lindeiro
posterior, o retranqueo mínimo respeto a este será de 3 m.
-Parcela mínima:
Establécese unha parcela mínima de 80 m2.
-Fronte mínimo de parcela:
O fronte mínimo da parcela á vía pública será de 6 metros. Admitiranse dimensións máis reducidas de
parcela e fronte de parcela naqueles solares no que se poña de manifesto a imposibilidade física de
cumprir os mínimos fixados.
-Fondo máximo de edificación:
O fondo máximo permitido será o reflexado nos Planos de Ordenación, sendo o mesmo para tódalas
plantas. No seu defecto será de 12 m para tódalas plantas, medido dende a aliñación da rúa,.
-Altura máxima:
A altura máxima no número de plantas será de 2 (Baixo+1 planta).
A altura máxima en metros será de 6,50 m. A altura medirase dende a rasante da rúa ata a cara inferior
do último forxado; esta medida non poderá ser superada máis de 1 m en ningún punto da fachada.
Naqueles casos no que a altura máxima non figure nos Planos de Ordenación, esta será de 2 plantas.
-Voos:
Cumprirase o disposto no apartado das condicións xerais de volume do presente Plan Xeral de
Ordenación Municipal no referente a saíntes máximos e altura mínima de voo sobre a rasante.
-Aproveitamento baixocuberta:
Está permitido o uso de trasteiros. Tamén permítense locais vivideiros complementarios sempre que a
cuberta estea illada térmicamente e estean vinculados a unha vivenda da planta inmediata inferior que
cumpra o programa mínimo.

Artigo 120.- Tipo RM: RESIDENCIAL MIXTA
1. Delimitación:
Comprende a área destinada a edificación residencial unifamiliar illada ou adosada, definida como tal
nos Planos de Ordenación a escala 1/1000, onde domina a edificación nova, e sirve de complemento ás
zonas con ordenanza CA.
2. Uso predominante o característico
-Residencial, categoría 1ª.
3. Usos permitidos
Autorízanse os seguintes:
- Garaxe e aparcamento (categorías 1ª, 2ª e 3ª no interior da parcela).
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- Industrial (categorías 1ª e 2ª).
- Comercial (categoría 1ª e 3ª).
- Oficinas.
- Hoteleiro (categorías 1ª, 2ª e 3ª).
- Espectáculos, recreativo e hostaleiro (categorías 1ª, 2ª 3ª e 4ª).
- Equipamento e Dotacións:
 Socioculturais: Centros culturais, asociativos e de relación social, museos, bibliotecas, salas de
conferencias, de reunión, locais de asociacións, etc.
 Relixioso: Capelas, igrexas, seminarios, conventos, etc.
 Sanitario-asistencial: Centros de saúde, asilos, clínicas sen e con hospitalización, ambulatorios,
dispensarios, garderías, etc.
 Servizos públicos.
 Servizos funerarios: Velorios, tanatorios e crematorios.
 Zonas verdes: Parques, xardíns e espazos libres.
4. Usos incompatibles
Todos los no incluídos anteriormente.
5. Usos provisionais
- Garaxe e aparcamento (categoría 3ª).
- Equipamento e Dotacións: Mercados tradicionais o ar libre.
6. Condicións da edificación:
- Aliñacións e rasantes:
Serán as fixadas nos Planos de Ordenación a escala 1/1000.
- Retranqueos:
Na edificación illada os retranqueos mínimos serán os seguintes: frontal, 5 m; laterais e posterior, 3 m.
Na edificación adosada o retranqueo frontal mínimo será de 5 m e o máximo, de 10 m; o retranqueo
mínimo posterior será de 3 m.
- Parcela mínima:
Na edificación illada, a parcela mínima será de 250 m2. Na edificación adosada, a parcela mínima será
de 120 m2.
- Fronte mínimo de parcela:
O fronte mínimo de parcela á vía pública será de 6 metros. Na tipoloxía adosada admitiranse
dimensións máis reducidas de parcela e fronte de parcela naqueles solares no que se poña de manifesto
a imposibilidade física de cumprir os mínimos fixados.
- Fondo máximo de edificación:
Se a edificación é adosada, o fondo máximo permitido será de 14 m. Se a edificación é illada, deberá
situarse dentro dunha franxa de 30 m. de ancho, delimitada pola aliñación exterior e o fondo máximo
permitido de 30 m. medido dende a aliñación da rúa.
- Condicións de adosamento:
O número mínimo de vivendas adosadas será de dous, e o número máximo, de dez.
Cada grupo de vivendas desenrolarase mediante un proxecto conxunto, debendo cumprir os
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retranqueos laterais un mínimo de tres metros. No caso de existir varios grupos gardarán entre eles
unha separación mínima de seis metros.
- Altura máxima:
A altura máxima, tanto na edificación illada como na adosada, medida en número de plantas será de 2
(B+1P); a altura máxima en metros será de 7,00 m.
A altura medirase dende a rasante da rúa ata a cara inferior do último forxado; esta medida non poderá
ser superada en máis de l,00 m. en ningún punto da fachada.
En solares con forte pendente, o punto máis desfavorable da fachada posterior poderá ter unha altura
máxima de 10,00 metros, incluíndo na medición a planta baixo rasante da rúa.
- Voos:
Cumprirase o disposto no apartado das condicións xerais de volume do presente Plan Xeral de
Ordenación Municipal no referente a saíntes máximos e altura mínima de voo sobre a rasante.
- Aproveitamento baixocuberta:
Está permitido o uso de trasteiro. Tamén permítense locais vivideiros complementarios sempre que a
cuberta estea illada térmicamente.
- Ocupación máxima:
Cando a edificación sexa illada, a ocupación máxima non superará o 50% da parcela.
- Edificabilidade máxima:
Cando a edificación sexa illada, a edificabilidade máxima será de 1,00 m2/m2.

Artigo 121.- Tipo RU: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
1. Delimitación:
Comprende as áreas destinadas a edificación residencial unifamiliar definidas como tales nos Planos
de Ordenación a escala 1/1000 e que sirvan de complemento ás restantes áreas residenciais..
2. Uso predominante o característico
-Residencial, categoría 1ª.
3. Usos permitidos
Autorízanse os seguintes:
- Garaxe e aparcamento (categorías 1ª, 2ª e 3ª no interior da parcela).
- Industrial (categorías 1ª e 2ª).
- Comercial (categoría 1ª e 3ª).
- Oficinas.
- Hoteleiro (categorías 1ª, 2ª e 3ª).
- Espectáculos, recreativo e hostaleiro (categorías 1ª, 2ª 3ª e 4ª).
- Equipamento e Dotacións:
 Socioculturais: Centros culturais, asociativos e de relación social, museos, bibliotecas, salas de
conferencias, de reunión, locais de asociacións, etc.
 Relixioso: Capelas, igrexas, seminarios, conventos, etc.
 Sanitario-asistencial: Centros de saúde, asilos, clínicas sen e con hospitalización, ambulatorios,
dispensarios, garderías, etc.
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 Servizos públicos.
 Servizos funerarios: Velorios, tanatorios e crematorios.
 Zonas verdes: Parques, xardíns e espazos libres.
4. Usos incompatibles
Todos los no incluídos anteriormente.
5. Usos provisionais
- Garaxe e aparcamento (categoría 3ª).
- Equipamento e Dotacións: Mercados tradicionais o ar libre.
6. Condicións da edificación:
- Aliñacións e rasantes: Serán as fixadas nos Planos de Ordenación a escala 1/1000.
- Retranqueos:
A edificación será illada ou pareada con proxecto conxunto. O retranqueo mínimo respeto dos
lindeiros laterais e do posterior será de 3 m, e o retranqueo mínimo frontal 5 m.
- Parcela mínima:
Fíxase unha parcela mínima de 300 m2 para edificación illada e 200 m2 en pareada.
- Fronte mínimo de parcela:
O fronte mínimo de parcela á vía pública será de 14 m para edificación illada e 10 m en pareada.
Admitiranse dimensións máis reducidas de parcela e fronte de parcela naqueles solares no que se poña
de manifesto a imposibilidade física de cumprir os mínimos fixados.
- Fondo máximo de edificación:
A edificación deberá situarse dentro du
nha franxa de 30 metros de ancho delimitada pola aliñación
exterior e o fondo máximo delimitado, medido dende a aliñación da rúa.
- Altura máxima:
A altura máxima en número de plantas será de 2 (B+1P).A altura máxima en metros será 7,00 m.
A altura medirase dende a rasante da rúa ata a cara inferior do último forxado; esta medida non poderá
ser superada en máis de l,00 m. en ningún punto da fachada.
En solares en pendente, o punto máis desfavorable da fachada posterior poderá ter unha altura máxima
de 9,50 metros, incluíndo na medición a planta baixo rasante da rúa.
- Voos:
Cumprirase o disposto no apartado das condicións xerais de volume do presente Plan Xeral de
Ordenación Municipal no referente a saíntes máximos e altura mínima de voo sobre a rasante.
- Aproveitamento baixocuberta:
Está permitido o uso de trasteiro. Tamén permítense locais vivideiros complementarios sempre que a
cuberta estea illada térmicamente e estean vinculados a unha vivenda da planta inmediata inferior que
cumpra o programa mínimo.
- Ocupación máxima:
A ocupación máxima non superará o 40% da parcela.
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- Edificabilidade máxima:
A edificabilidade máxima será de 0,70 m2/m2.

Artigo 122.- Tipo EQ: EQUIPAMENTOS E DOTACIONS
1. Delimitación:
Comprende as zonas destinadas a Equipamentos e Dotacións, definidas como tales nos planos de
Ordenación a escala 1/1000 e 1/5000.
2. Condicións da edificación
Altura máxima: Para os equipamentos, a altura máxima será a existente actualmente no tramo da rúa
na que se atope o equipamento. No seu defecto a altura máxima será de 2 plantas (7,00 m).
Obras admisibles: Admítense todo tipo de obras, demolición, reforma, ampliación e nova planta.
Usos globais: O uso global é o de dotación e equipamentos.
Usos permitidos: Relixioso, docente, administrativo, asistencial, sociocultural, deportivo, velatorios,
tanatorios, cemiterios, sanitario
Tipoloxía edificatoria: Serán as fixadas nas ordenanzas correspondentes das zonas ónde se ubiquen os
equipamentos, con flexibilidade para a súa adaptación ás características específicas de cada edificio.
Normativa sectorial: Cada uso que se inclúa na edificación estará suxeito ás prescricións da normativa
sectorial que lle afecte.
Parámetros da edificación:
En solo urbano e solo de núcleo rural rexerase pola ordenanza ónde se atope e nos demais casos polas
seguintes condicións:
Condicións da parcela:
a.- Parcela mínima: Non se fixa; sendo a totalidade da zona así grafiada, podéndose utilizar
libremente para edificar un ou varios edificios, cumprindo os demais requisitos.
b.- Condicións de ocupación: A ocupación máxima da parcela será do 40% da parcela total.
c.- Posición e retranqueos: A edificación deberá manter unha distancia de 5 m. ós lindeiros
da parcela.
Condicións de volume:
a.- Edificabilidade máxima: Será de 0.5m2/m2.
b.- Altura da edificación: Non poderase sobrepasar a altura de 7 metros e dúas plantas
(B+1); para maior altura se ha de xustificar motivadamente a necesidade (por motivos
funcionais , estéticos ou de tipo similar) de superar dito límite.
3. Condicións estéticas:
- Só se permitirán peches de parcela diáfanos ou con elementos vexetais e o espazo libre de
ocupación edificatoria deberá axardinarse convintemente.
- A edificación non estará suxeita a ningunha forma nin volume determinado, quedando libre para
resolver o seu programa con liberdade.
- Os materiais serán de fácil mantemento e nobre aparencia.

Artigo 123.- Tipo ELP: ESPACIOS LIBRES PUBLICOS
1. Delimitación:
Comprende as zonas previstas para tal fin no municipio de Vilariño de Conso, definidas nos
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correspondentes planos de ordenación. Comprende os espazos arborados ou axardinados destinados o
esparcemento público ou a mellora das condicións ambientais.
2. Usos permitidos:
Nestas zonas non se permite ningún tipo de edificación permanente, agás a necesaria para o
mantemento das propias zonas (alpendres para ferramentas
de xardinería, limpeza,
invernadoiros,etc..).
Poderán incluírse nelas elementos de ornato (templetes, palcos de música, emparrados, pérgolas), e
cando a súa extensión e características o admitan, instalacións complementarias tales como escenarios
de teatro o aire libre, pistas de baile descubertas ou instalacións descubertas para a práctica de
deportes.
Tamén poderanse instalar casetas, quioscos e instalacións provisionais, así como elementos de
mobiliario urbano (bancos, papeleiras, fontes etc.)
En todo caso a superficie total ocupada por tódolos elementos permanentes non poderá superar o 10%
da superficie total da zona na que se ubiquen.
Os pechamentos, cando sexan necesarios, non superarán a altura de 0,50 m con materiais opacos,
podendo rebasar este límite con elementos diáfanos ou vexetais.
As zonas verdes e espazos libres de uso público deberán estar convintemente urbanizadas, cos seus
correspondentes camiños, sendas peatonais, escaleiras e acondicionamento vexetal, así como dotadas
de alumeado público, saneamento e abastecemento de auga necesarios para o seu funcionamento e
conservación.
Terán a consideración de sistema xeral de Espazos Libres os que pola súa extensión e características se
destinen o uso do conxunto dos habitantes do termo municipal e que se especifiquen como tales nos
planos de ordenación.

ADXUNTASE A CONTINUACIÓN A FICHA DA ÁREA DE REPARTO Nº1 RELATIVA
A SOLO URBANO NON CONSOLIDADO.
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Titulo XIII.-Normas particulares do solo de núcleo rural
Artigo 124.- Solo de núcleo rural.
1.- Ámbito de aplicación:
Esta ordenanza será de aplicación nos ámbitos dos núcleos de CASTIÑEIRA, CHAGUAZOSO,
CONSO, EDRADA, ENTRECINSA, MORMENTELOS, PRADOALBAR, SABUGUIDO, SAN
CRISTOBO, SAN MAMEDE, SOUTELO, SOUTOGRANDE, A VEIGUIÑA, VENTA DA
CAPELA E VENTA DO BOLAÑO, delimitados nos planos de ordenación a Escala 1/2.000.
2.- Requisitos de infraestrutura.
a) En aplicación do disposto no Art. 29.1.g) LOUGA, en solo de núcleo rural non se concederan licencias
de edificación de nova planta, se non estivese resolta previamente e a costa do promotor, polo menos os
servizos de acceso rodado, abastecemento de auga, evacuación e tratamento de augas residuais e
subministro de enerxía eléctrica, ou noutro caso, garanti-la execución simultánea coa edificación.
b) O núcleo rural que se delimita contan con acceso rodado, abastecemento de auga, saneamento e
enerxía eléctrica, como se pode ver no plano de infraestruturas que se adxunta.
3. Cesións.
Cando se pretenda construír novas edificacións ou substituír as existentes, os propietarios deberán ceder
gratuitamente ao concello os terreos necesarios para a apertura ou regularización do viario preciso e
executar, a súa costa, a conexión cos servizos existentes no núcleo (Art. 24.2 LOUGA).
4. Condicións de uso.
Uso predominante o característico
-Residencial, categoría 1ª
Usos permitidos
Permitense usos comerciais, produtivos, turísticos e tradicionais ligados a vida rural, así como
pequenos talleres; sempre que non se altere a estrutura morfolóxica do asentamento e o novo uso
contribúa a revitaliza-la vida rural e mellora-lo nivel de vida dos seus moradores e que, en todo caso,
resulten compatibles co uso residencial, poderán autorizarse edificios destinados a equipamentos
comunitarios os cales cumprirán as condicións establecidas no artigo 30 da LOUGA.
Permitense novas instalacións destinadas a produción agropecuaria sempre que cumpran as condicións
establecidas pola Consellería competente en materia de agricultura.
Autorízanse os seguintes:
- Garaxe e aparcamento (categorías 1ª, 2ª e 3ª).
- Industrial (categoría 1ª).
- Comercial (categorías 1ª e 3ª) .
- Oficinas.
- Hoteleiro (categorías 1ª e 2ª).
- Espectáculos, recreativo e hostaleiro (categorías 1ª e 2ª).
- Equipamento e Dotacións:
 Socioculturais: Centros culturais, asociativos e de relación social, museos, bibliotecas, salas de
conferencias, de reunión, locais de asociacións, etc.
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 Relixioso: Capelas e igrexas.
 Sanitario-asistencial: Centros de saúde, asilos, clínicas sen hospitalización, ambulatorios,
dispensarios, garderías, etc.
 Deportivo: Instalacións relacionadas ca práctica e o ensino da cultura física, como campos de
deporte, locais deportivos, etc.
 Servizos públicos.
 Servizos funerarios: Velorios, ampliacións de cemiterios existentes.
 Zonas verdes: Parques, xardíns e espazos libres.
Usos incompatibles
Todos los no incluídos anteriormente.
Usos provisionais
- Equipamento e Dotacións: Mercados tradicionais o ar libre.
5. Actuacións permitidas.
Nos núcleos rurais delimitados no presente documento, de conformidade co disposto no Art. 25
LOUGA permitiranse, previa licenza municipal e sen necesidade de autorización autonómica previa, as
seguintes actuacións:
a) Obras de conservación e restauración das edificacións existentes, sempre e cando non
supoña variación das características esenciais do edificio, nin alteración do lugar, volume e
tipoloxía tradicional. En todo caso ditas obras axustaranse as condicións de edificación
establecidas no artigo 29 desta lei.
b) Obras de rehabilitación e ampliación en planta ou altura das edificacións existentes que non
impliquen variación da súa tipoloxía, sempre que se cumpran as condicións de edificación
establecidas no artigo 29 desta lei.
c) Novas edificacións de acordo coas condicións de edificación establecidas no artigo 29 desta
lei.
d) Obras de conservación, restauración, rehabilitación e reconstrución das edificacións
tradicionais ou de especial valor arquitectónico existentes no núcleo rural, sempre que non
supoñan variación das características esenciais do edificio nin alteración do lugar, do seu
volume nin da tipoloxía orixinaria, sen necesidade de cumprir todas as condicións esixidas
polo artigo 29 desta lei.
6. Actuacións prohibidas.
1. Están prohibidas en calquera dos tipos básicos de núcleo rural as actuacións seguintes:
a) As edificacións características das zonas urbanas e as que xa sexan de vivenda, auxiliares ou
doutro uso, cuxa tipoloxía resulte impropia coas existentes no asentamento no que se proxecten, de
acordo coa tipoloxía definida no plan xeral de ordenación urbanística. Non se inclúen neste
concepto os invernadoiros con destino exclusivo á produción agraria, que poderán instalarse en
calquera tipo de núcleo rural sempre que a súa construción sexa a base de materiais lixeiros e
facilmente desmontables.
b) As naves industriais de calquera tipo.
c) Aqueles movementos de terras que supoñan unha agresión ao medio natural ou que varíen a
morfoloxía da paisaxe do lugar.
d) A apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean previstos no planeamento, así como a
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ampliación dos existentes e o derrubamento, de maneira inxustificada, de muros tradicionais dos
rueiros ou corredoiras, agás disposición do planeamento que o autorice.
e) As novas instalacións destinadas á produción gandeira, agás as pequenas construcións
destinadas a usos gandeiros para o autoconsumo.
2. Sen prexuízo do disposto na alínea 1 anterior, nos núcleos histórico-tradicionais, ou na parte
delimitada como tal nos núcleos rurais complexos, estarán prohibidas, así mesmo, as seguintes:
a) As vivendas acaroadas, proxectadas en serie, de características similares e colocadas en
continuidade en máis de tres unidades.
b) Os novos tendidos aéreos de telefonía, electricidade e outros.
c) Aqueles usos que, xa sexa polo tamaño das construcións, pola natureza dos procesos de
produción, polas actividades que se van desenvolver ou por outras condicións, aínda cumprindo
cos requisitos da lexislación medioambiental, non sexan propios do asentamento rural.
d) A execución de actuacións integrais e consecuentes operacións de reparcelamento, ou outras
actuacións de parcelamento ou segregación do parcelario orixinal, que determinen a desfiguración
da tipoloxía do núcleo e a destrución dos valores que xustificaron a súa clasificación como tal.
7. Obras de derribo e demolición.
1.De conformidade co disposto no Art. 26 LOUGA, no interior dos núcleos rurais queda
prohibido o derribo ou demolición das construcións existentes, agás nos seguintes supostos:
a) O daquelas construcións que non presenten un especial valor arquitectónico.
b) O das edificacións sen valor histórico ou etnográfico, ou o das que téndoo escaso estean en
ruína técnica ou económica.
c) Todos os engadidos que desvirtúen a tipoloxía, a forma e o volume de calquera edificación
primitiva, ou que polos materiais neles empregados supoñan un efecto distorsionador para a
harmonía e estética do conxunto edificatorio. Igualmente, todos os alpendres, almacéns e
edificacións auxiliares que estean nas mesmas condicións.
d) O das derivadas dun expediente de reposición da legalidade urbanística.
2. Nos supostos previstos no número anterior, solicitarase licenza de demolición achegándolle ao
proxecto técnico un estudo xustificado e motivado do cumprimento e da veracidade das
circunstancias que concorren de acordo co especificado anteriormente.
8. Condicións de edificación
8.1.- Condicións xerais das novas edificacións.
As novas edificacións que se pretendan emprazar nos núcleos rurais identificaranse coas características
propias do lugar e estarán encamiñadas, de conformidade co disposto no Art. 29 LOUGA, a consolidala trama rural existente. Todas elas cumprirán as seguintes condicións:
8.1.1 Tipoloxía.
As novas edificacións manterán a tipoloxía das edificacións do correspondente núcleo, podendo apegarse
ou recuarse a outras construcións.
Con carácter xeral, a tipoloxía edificatoria para tódolos núcleos rurais será a de vivenda unifamiliar
exenta. Non obstante será obrigatorio o apegamento nos casos en que exista edificación principal lindante
que presente medianeira e non estea en situación de fora de ordenación.
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Se esta particularidade se dese en ambos lindes, a edificación levantarase entre as dúas medianeiras
sempre que a edificabilidade da parcela o permitira, e no seu defecto, apegarase a unha soa das
medianeiras.
Tamén se permitirá o apegamento a lindeiros cando a dimensión da fronte da parcela impida adoptala
tipoloxía exenta.
Permitirase a construción de novas vivendas apegadas cando esta tipoloxía exista no núcleo
correspondente e sempre que respondan a proxecto conxunto, conten con características similares e se
coloquen en continuidade en non máis de tres unidades.
8.1.2

Parcela edificable

a.- NÚCLEO RURAL HISTORICO-TRADICIONAL: Na zona histórico-tradicional dos núcleos deste
concello, grafitadas nos Planos de Ordenación, para que unha parcela poida ser considerada edificable ha
de ter unha superficie mínima de 300 m2 e un fronte de fachada a vial público dun mínimo de 10 metros.
Excepcionalmente, e para completar áreas parcialmente consolidadas, poderanse autorizar construcións
en parcelas de menor superficie o fachadas de menor lonxitude cando se trate de parcelas limitadas por
edificacións ou por viais existentes.
b.- NÚCLEO RURAL COMUN: Nas zonas grafitadas nos Planos de Ordenación dos núcleos como
“Zona Común”, para que unha parcela poida ser considerada edificable ha de ter unha superficie mínima
de 500 m2 e un fronte de fachada a vial público dun mínimo de 15 metros. Excepcionalmente, e para
completar áreas parcialmente consolidadas, poderanse autorizar construcións en parcelas de menor
superficie o fachadas de menor lonxitude cando se trate de parcelas limitadas por edificacións ou por
viais existentes.
8.1.3 Recuados.
Para as novas construcións, serán obrigatorios, agás en aliñacións estables ou consolidadas, os
recuamentos mínimos con respecto ás vías de acceso, que en todo caso deberán separarse un mínimo de
4m ó eixe da vía e de 3 metros do lindeiro posterior. Salvo en casos de apegamento, o recuado respecto
aos lindeiros laterais non será inferior a 3 metros.
Os recuados establecidos non poderán ser rebordados por ningún elemento saínte da edificación como
voos, escaleiras exteriores, etc, salvo os aleiros de cuberta de ata 0,80 metros.
8.1.4 Condicións de volume
a) Condicións xerais.
O volume máximo das novas edificacións será similar ao das edificacións tradicionais existentes,
podendo apegarse ou recuarse a outras construcións (Art. 29.1.c) LOUGA, e en ningún caso excederá do
volume definido polos parámetros seguintes:
a-1) Ocupación máxima.
Na zona histórico-tradicional: non se fixa.
Na zona común: 50 % da superficie neta da parcela.
a-2) Altura da edificación.
A altura máxima das edificacións non poderá superar as dúas plantas nin os 7 metros medidos no
centro de todas as fachadas, desde a rasante natural do terreo ó arrinque inferior da vertente de
cuberta. O volume máximo da edificación será similar ao das edificacións tradicionais existentes no
núcleo rural. No caso de que resulte imprescindible superalo por esixencias do uso ou da actividade,
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deberá descompoñerse en dous ou máis volumes conectados entre si, co fin de adaptar as volumetrías
ás tipoloxías tradicionais propias do medio rural. En todo caso, deberán adoptarse as medidas
correctoras necesarias para garantir o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a mínima alteración do
relevo natural dos terreos.
a-3) Edificabilidade máxima.
Na zona histórico-tradicional: 0,65 m2/m2.
Na zona común: 0,45 m2/m2
a-4) Cubertas.
A cuberta terá unha pendente igual ou inferior á media das existentes no asentamento, nunca superior a
40°, e estará formada por planos continuos sen crebas nas súas vertentes. No caso de que o
planeamento urbanístico permita o aproveitamento baixo cuberta, este deberá ser como prolongación
da vivenda inferior, e recibirá a súa iluminación e ventilación polos testeiros e por ventás inclinadas
situadas no plano das vertentes das cubertas. Agás en casos debidamente xustificados e logo de
autorización preceptiva do concello, os materiais que se vaian utilizar na terminación da cubrición
serán tella cerámica ou lousa, segundo a tipoloxía propia da zona. Quedan prohibidas as mansardas ou
bufardas.
8.1.5. Edificacións auxiliares.
Enténdese por construción principal aquela que contén os espazos fundamentais para o desenvolvemento
das actividades propias do uso previsto, como poden ser: vivenda, comercio, industria, etc. Unha
construción auxiliar é aquela que podendo estar pegada a edificación principal ou exenta dela; é donde se
sitúan determinados servizos ou instalacións correspondentes a edificación principal ou que a
complementan ( garaxes, rochos, cuartos de instalacións, almacenaxe de apeos de labranza, pequenos
obradoiros artesanais de transformación de produtos do campo). Estas edificacións en ningún caso
poderán ser vivideiras.
Nos núcleos rurais permítese a construción de edificacións auxiliares que cumpran as seguintes
condicións xerais:
.- Serán de planta baixa, cunha altura máxima de 3 metros.
.- A ocupación máxima en planta será de 40 m2, computando edificabilidade en tódolos casos.
.- Poderán situarse exentas, apegadas a edificación principal ou en contacto co pecho do lindeiro.
Neste último caso necesitarán a conformidade do lindante.
.- As edificacións auxiliares non apegadas a edificación principal, situaranse como mínimo a unha
distancia de 3 metros dos ocos das pezas vivideiras.
8.1.6. Condicións de estética.
As novas construcións manterán as condicións ambientais do correspondente núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar.
As novas construcións utilizarán para a súa edificación os materiais, cores e formas construtivas
tradicionais e comúns do propio asentamento. Neste sentido, para o acabado das edificacións
empregarase a pedra u outros materiais tradicionais e propios da zona; excepcionalmente, por razóns
xustificadas e previa autorización do Concello, poderán empregarse outros materiais sempre que se
garanta a súa adecuación ao entorno. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio
lacado e con cores acordes co medio rural.
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Os pechos das parcelas estarán en consonancia cos tradicionais existentes no correspondente núcleo
rural. Cando o pecho ou valado de fincas sexan de elementos opacos ou de fabrica terán unha altura
máxima de 1,50 metro, podendo rebordarse esta altura ata 2,00 metros con materiais diáfanos, acordes
cos existentes no núcleo, así como con pechos vexetais.

Artigo 125.- Plans Especiais de Protección, Rehabilitación e Mellora do Medio Rural
(PEPRMMR)
Consideracións Xerais:
No artigo 72 da LOUGA explícase a finalidade do PEPRMMR. Nel especifícase que deberán
redactarse obrigatoriamente nos supostos en que se produzan nos núcleos rurais os indicadores que
acrediten a existencia dunha situación de complexidade urbanística no propio núcleo rural.
A apertura dun novo vial requirirá sempre a formulación dun PEPRMMR.
Os obxectivos e criterios básicos polos que se debe iniciar un PEPRMMR, pódense resumir en
dous apartados:
−

Que se produza un deterioro dos elementos característicos do núcleo, das potencialidades
intrínsecas do medio rural, das potencialidades económicas, ou dos valores ambientais
existentes no territorio.

−

Que exista unha carencia de infraestruturas de servizos ou de equipamentos nos núcleos rurais.

Indicadores para a formación dun PEPRMMR nos núcleos rurais.
Para determinar cando se debe executar un PEPRMMR., no caso dos núcleos rurais, óptase por
fixar uns indicadores ou baremos concretos que sexan claros e de fácil comprobación:
−

Que o número de habitantes do núcleo superen o 20% do censo vixente.

−

Que o número de licenzas concedidas, executadas ou en execución, dende a entrada en vigor
deste Plan superen o 10% do número de vivendas habitadas recollidas no estudio do medio
rural anexo a este plan.

−

Que se detecten problemas sanitarios con riscos de contaminación de augas superficiais,
mananciais, pozos ou augas subterráneas.

Recoméndase a formación do PEPRMMR cando o primeiro indicador acade ese límite. Cando se dean
o segundo ou o terceiro a formación do PEPRMMR será inmediata, adoptando o Concello o acordo
correspondente e a suspensión de licenzas de obras.
Co fin de facilitar a aplicación dos anteriores indicadores, o concello creará un rexistro de licenzas
para cada núcleo onde, ademais de contabilizar as solicitudes de licenza, deberá constar o número de
edificacións autorizables para redactar o PEPRMMR; para que cando se cumpra ese condicionante
proceder ó trámite para a súa redacción inmediata.
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Titulo XIV.-Normas particulares do solo urbanizable
Artigo 126.- Tipo SUI: SUELO URBANIZABLE DELIMITADO INDUSTRIAL
1.- Delimitación:
Comprende a zona situada ao Sur do núcleo urbano de Vilariño, definida como tal nos Planos de
Ordenación a escala 1/5.000 e 1/1.000; este polígono de Solo Urbanizable, destinase
fundamentalmente a usos industriais e comerciais no que poden situarse industrias de distinta índole.
- Superficie del Polígono: 20.840 m2.
- Delimitación definida nos planos. A delimitación precisa desenrolarase no Plan Parcial, sobre
unha cartografía adecuada e en función do parcelario.
2.- Desenrolo e programación:
Este polígono desenrolarase ca actuación pública programada en dous cuatrienios.
3.- Condicións xerais:
A ordenación queda pendente da redacción e aprobación do Plan Parcial correspondente e a súa
urbanización da aprobación do proxecto de urbanización. O Plan Parcial axustarase ao establecido nos
artigos correspondentes da LOUGA.
4. Uso predominante o característico
-Industrial (categorías 3ª y 4ª).
5. Usos permitidos
Autorízanse os seguintes:
- Garaxe e aparcamento (categorías 1ª, 2ª e 3ª no interior da parcela).
- Industrial (categorías 1ª e 2ª).
- Comercial (categoría 3ª).
- Oficinas ligadas al uso industrial.
- Residencial para garda das instalacións, cun máximo de 150 m2 construídos por instalación.
- Equipamento e Dotacións: Equipamentos (públicos ou privados), compatibles ca industria.
6. Usos incompatibles
Todos los no incluídos anteriormente.
7.- Coeficientes de ponderación:
Para o cálculo do aproveitamento tipo aplicaranse os seguintes coeficientes de ponderación:
- Nave illada, 1
- Nave adosada, 0,9
- Equipamento social, 0,8
8.- Condicións de volume:
-

Tipoloxía: edificación illada ou adosada.
Altura reguladora máxima: 8m.
Número máximo de plantas: 2
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9.- Cálculo do aproveitamento tipo:
Aproveitamento tipo = Aproveitamento lucrativo / superficie total da área.
A.T. 10.420/20.840 = 0,50 m2/m2.
10.- Réxime urbanístico aplicable:
Será o correspondente ao Solo Urbanizable na lexislación urbanística aplicable.
11.- Sistema de Xestión:
O sistema de actuación neste polígono será por expropiación.
Desenrolarase mediante un único Plan Parcial.
12.- Reservas mínimas:
Espazos libres públicos: 18 m2 por cada 100 m2 de edificación, cun mínimo do 10% da superficie.
Equipamento docente ou cultural: 10 m2 por cada 100 m2 de edificación.
Servizos de interese público e social: 3 m2 por cada 100 m2 de edificación.
Aparcamentos: Unha praza por cada 80 m2 de edificación.
13.- Infraestruturas:
Comunicacións: Ademais de prever e garantir os enlaces do sector co sistema xeral de comunicacións,
deseñarase a rede interna de comunicacións, con sinalamento de aliñacións e rasantes. O viario
responderá nas súas dimensións á intensidade de usos prevista no Plan Parcial. O ancho mínimo do
vial será de 8 metros.
Suministro de auga: Dotación mínima 250 litros/habitante/día
Enerxía eléctrica: Suministro mínimo de 30 w/m2 de terreo ordenado.

ADXUNTASE A CONTINUACIÓN A FICHA DA ÁREA DE REPARTO Nº2 RELATIVA
A SOLO URBANIZABLE DELIMITADO.
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Titulo XV.-Normas particulares do solo rústico
Capítulo 1.-Determinacións xerais
Artigo 127.- Definicións
Segundo o disposto no artigo 15 da LOUGA, constituirán o solo rústico os terreos que deban ser
preservados dos procesos de desenvolvemento urbanístico.

Artigo 128.- Categorías
Segundo o disposto no artigo 32 da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica que a
substitúa.

Artigo 129.- Usos e actividades
Segundo o disposto nos artigos 33 e 34 da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica
que a substitúa.
Condicións de edificación
Segundo o disposto nos artigos 42 a 44 da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica
que a substitúa.
Procedemento para o outorgamento da autorización autonómica.
Segundo o disposto no artigo 41 da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica que a
substitúa.

Capítulo 2.-Normas das distintas categorías de solo rústico
Artigo 130.- Solo rústico de protección ordinaria. (SRPO).
Concepto e ámbito de aplicación
Estarase ao disposto no artigo 32.1 da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica que a
substitúa. Grafíase nos planos de ordenación do concello a escala 1/5.000.
Usos e actividades
Estarase ao disposto no artigo 36 da LOUGA vixente ou a normativa autonómica que a substitúa.

Artigo 131.- Solo rústico de protección agropecuaria. (SREPA).
Concepto e ámbito de aplicación
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Estarase ao disposto no artigo 32.2.a da LOUGA LOUGA actualmente vixente ou a normativa
autonómica que a substitúa. Grafíase nos planos de ordenación do concello a escala 1/5.000.
Usos e actividades
Estarase ao disposto no artigo 37 da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica que a
substitúa.

Artigo 132.- Solo rústico de protección forestal. (SREPF).
Concepto e ámbito de aplicación
Estarase ao disposto no artigo 32.2.b da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica que
a substitúa.
Grafíase nos planos de ordenación do concello a escala 1/5.000.
Usos e actividades
Estarase ao disposto no artigo 37 da LOUGA vixente ou a normativa autonómica que a substitúa.

Artigo 133.- Solo rústico de protección de infraestruturas. (SREPI).
Concepto e ámbito de aplicación
Estarase ao disposto no artigo 32.2.c da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica que
a substitúa.
Grafíase nos planos de ordenación do concello a escala 1/5.000.
Usos e actividades
Estarase ao disposto no artigo 37 da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica que a
substitúa.

Artigo 134.- Solo rústico de protección das augas. (SREPAg).
Concepto e ámbito de aplicación
Estarase ao disposto no artigo 32.2.d da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica que
a substitúa.
Grafíase nos planos de ordenación do concello a escala 1/5.000.
Usos e actividades
Estarase ao disposto no artigo 37 da LOUGA actualmente vixente ou a normativa autonómica que a
substitúa.
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Artigo 135.- Solo rústico de protección de espazos naturais. (SREPN).
Concepto e ámbito de aplicación
Estarase ao disposto no artigo 32.2.f da LOUGA ou a lexislación que a substitúa.
Grafíase nos planos de ordenación do concello a escala 1/5.000.
Nos municipios con mais do 40% da superficie do termo municipal clasificada como solo rústico de
especial protección de espazos naturais poderán autorizarse, con carácter excepcional, os usos
relacionados no artigo 33.2 da LOUGA, letras a, b, c y d, sempre que quede garantida a integración
das edificacións coa paisaxe e os valores obxeto de proteción.
O 80% da superficie do Concello de Vilariño de Conso corresponde ó LIC do Macizo Central;
aprobado pola Decisión da Comisión de 7 de decembro de 2004 (DOCE L387 de 29/12/2004). A isto
hai que engadir que unha parte de dito espazo corresponde co O Invernadoiro; Parque Natural.
E polo que dentro do que é o Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais se definen dúas zonas
cas súas características propias, do seguinte xeito:
1.- PARQUE NATURAL DO INVERNADOIRO
1.- Ámbito
O parque natural do Invernadoiro é un lugar de gran interese pola súa xeomorfoloxía e as súas
paisaxes así como polo gran valor da súa flora e fauna declarado por Decreto 155/1997 como Parque
Natural do Invernadoiro.Tódolos terreos situados dentro do parque teñen o dereito de tanteo e retracto
en tódalas transmisións onerosas intervivos.
Esta comarca localízase toda ela no municipio de Vilariño de Conso da provincia de Ourense.
De acordo co establecido no título II da Lei 4/1989, de conservación da flora e fauna silvestre, así
como no Decreto 155/1997, do 5 de xuño (DOGA n° 123), polo que se declara o parque natural do
Invernadoiro, apróbase o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do
Invernadoiro, como instrumento de ordenación do espazo natural.
O Parque Natural do Invernadoiro ocupa unha superficie de 5.277 hectáreas situadas na súa totalidade
no termo municipal de Vilariño de Conso da provincia de Ourense e ten como límites
Norte: monte comunal de Camba (concello de Laza), Serra mixta de Queixa (concello de Chandrexa
de Queixa) e montes comunais de Vilariño de Conso.
Leste: divisoria das bacías dos ríos Ribeira Grande e Conso no concello de Vilariño de Conso.
Sur: encoro das Portas e monte comunal de Campobecerros (concello de Castrelo do Val).
Oeste: monte comunal de Camba (concello de Laza).
2.- Zonificación, Usos e Actividades Permitidas.
Como estipula a Lei 4/1989, de 27 de marzo, de conservación dos espazos naturais, no seu artigo 19.2
os plans reitores prevalecerán sobre o planeamento urbanístico polo que a presente normativa queda
suxeita a o que ditamine o plan reitor, recollendo na presente zonificación a recollida no plan de
Ordenación dos Recursos Naturais (PORN) aprobado por Decreto 166/1999 da Xunta de Galicia.
a) Zona de Reserva Integral
Nesta zona por localizarse as mellores manifestacións faunísticas, botánicas, xeolóxicas e
Paisaxísticas, esta limitado todo tipo de actividade extractiva, tales como canteiras, talas a feito, etc,
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sendo unha zona de conservación, non se permitirá construción de ningunha clase.
b) Zona de Protección Especial.
Si ai manifestacións botánicas, faunísticas ou xeolóxicas de interese seguirán sendo unha zona a
conservar e serán compatibles os usos tradicionais do medio sempre que non sexan impactantes. Non
se autorizará ningún tipo de edificación.
c) Zona de uso público restrinxido
- A permanencia de cercados de fauna cinexética quedará supeditada á existencia dun plan, mentres
que a ceiba de animais procedentes dos cercados quedará supeditada á existencia dun plan de
reintrodución.
- Permítense as repoboacións forestais, os tratamentos silvícolas, e os aproveitamentos con criterio
para masas protectoras tendentes a restauración do bosque autóctono, do bosque mixto e, en último
caso á persistencia das masas arbóreas existentes.
- Permítese o funcionamento da estación de desova sita na Ribeira Grande e a obtención de crías e
ovos embrionarios para o programa de mellora xenética e incremento da calidade dos salmónidos con
destino á repoboación dos ríos da nosa comunidade.
- Permítese a apertura de novas sendas exclusivamente para uso a pé como rutas de sendeirismo e
de interpretación da natureza, quedará supeditada esta acción ás recomendacións que establezan os
estudios específicos realizados para este fin.
- A circulación a pé por persoal alleo ó parque natural permítese unicamente polos camiños e pistas
sinalados como rutas de sendeirismo, logo de autorización. O acceso de vehículos motorizados
permítese ata as casas existentes na Ribeira Pequena e tan só en turismos ata a Aula de Natureza na
Ribeira Grande.
- Para os efectos da realización de actividades de investigación e de educación ambiental aplicarase
ó disposto no artigo 5 puntos 3° e 4° do Decreto 155/1997, do 5 de xuño, polo que se declara o Parque
Natural do Invernadoiro.
3.- Delimitación en Áreas.
O Parque Natural do Invernadoiro queda dividido para efectos da súa zonificación en tres grandes
áreas das cales a área norte é a zona de reserva integral, a área central, a zona de protección especial e
a área sur, a zona de uso publico restrinxido. Estas tres grandes zonas quedan delimitadas por dúas
grandes liñas e cortan tanxencialmente no sentido leste-oeste o parque natural.
-Liña divisoria entre Zona de Reserva Integral e a Zona de Protección Especial.
Dende o alto de Cabeza da Veiga do Fial límite do parque polo oeste e cota de 1.562 m seguindo a
divisoria de augas entre a Corga de Teixeiroá e a Veiga de Rocín ata a cota de 1.113 m, segue en liña
recta ata a desembocadura da Corga de Cenzoá e subindo por esta corga chégase ata o alto das Pozas,
cota de 1.544 m no límite leste do parque natural.
-Liña divisoria entre a Zona de Protección Especial e a Zona de Uso Publico Restrinxido.
Dende o alto do Birlauto, cota de 1.374 m no límite oeste do parque baixa pola Corga do Bidueiral ata
o río Ribeira Pequena, que segue augas abaixo ata a desembocadura da Corga do Conso, sobe por esta
corga ata o alto de Cabeza do Brozo, cota de 1.352 metros, segue a divisoria de augas entre as dúas
ribeiras en dirección surleste ata o Alto de Picas da Veiga de Meda de 1.289 metros.
Baixa cara o leste polo Regato do Lobo ata o río da Ribeira Grande que segue augas abaixo ata a
desembocadura da Corga das Cembas pola que sobe ata o alto de Cenzoá, cota de 1555 m e límite
leste do parque natural.
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4.- Normas Xerais de Protección
As directrices en canto a limitacións que se lle aplican en toda a superficie do termo municipal
ocupada por este parque natural son as seguintes:
a) Prohibición da introdución de especies animais e vexetais e en especial das exóticas
susceptibles de asilvestrarse.
b) Prohibición de vertidos contaminantes, así como minicentrais hidroeléctricas, sexa cal sexa a
potencia instalada.
c) Prohibición de vertidos de lixo, escombros e residuos sólidos en xeral, así como o
establecemento de calquera tipo de vertedoiro.
d) Prohibición das actividades publicitarias de carácter comercial (carteis, anuncios etc.).
e) Prohibición das actividades extractivas (canteiras, graveiras, areeiras, e minería tanto
subterránea como a ceo aberto).
f) Quedan prohibidas todas aquelas actividades urbanísticas que non sigan as directrices que se
expresan na presente normativa.
g) Prohibición da instalación de tendidos eléctricos ou telefónicos aéreos.
h) Prohibición do establecemento de calquera posto de venta, a venta ambulante e toda actividade
comercial que non esta en área de servizo ou núcleo.
i) Prohibición do uso le lume sen control ou autorización dentro ou fora dos lugares expresamente
sinalados.
j) Prohíbese a circulación de vehículos motorizados fora das estradas, pistas e itinerarios
permitidos, excepto corresponda ás actividades agropecuarias ou usos autorizados.
k) Prohíbese a acampada non controlada.
l) Non se poderán realizar os aproveitamentos forestais ou a tala indiscriminada de arbores ou que
non estean recollidos nos proxectos de ordenación ou no seu defecto, nos plans técnicos
correspondentes ou coa autorización expresa do servizo competente, salvo que resulten
necesarios para o mantemento do equilibrio do sistema vexetativo, por motivos fitosanitarios,
para a realización da infraestrutura da defensa contra incendios forestais realizada de acordo co
programa de medidas preventivas que, o respecto, elabore a Consellería de Cultura, gandería e
montes ou se realicen en terreos tutelados pola administración forestal.
m) Tampouco se poderán realizar as actividades cinexéticas ou de pesca en augas continentais fora
das zonas, épocas, cupos ou especies permitidas.
n) Prohíbese a recolección de material biolóxico, xeolóxico, arqueolóxico ou histórico excepto en
aqueles casos nos que por razóns de investigación ou educación se permita, despois da
correspondente autorización.
o) Do mesmo xeito prohíbese o voo a baixa altura salvo en casos de emerxencia e naqueles casos
expresamente autorizados pola Consellería de agricultura, gandería e montes.
p) Prohíbese a práctica de tiro ó prato, o uso de escopetas de aire comprimido e todo tipo de
armas.
q) Prohíbese tirar latas, botellas, plásticos ou calquera obxecto, así como o abandono de artefactos
no recinto do parque.
r) Prohíbese o emprego de megáfonos ou calquera aparato ou instrumento ou volume tal que
perturbe a tranquilidade do parque.
s) Prohíbese a realización de actividades profesionais comerciais de cinematografía ou vídeo sen a
autorización expresa da Consellería de agricultura, gandería e montes.
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t)

Queda prohibida calquera actividade destinada ó aproveitamento de recursos naturais que se
consideren incompatibles coa finalidade que xustifica a creación do parque natural.
Co fin de permitir a persistencia dun ecosistema de maior valor ecolóxico e turismo, tódalas
edificacións existentes dentro da delimitación do parque natural terán que ser dotados do sistema de
depuración de auga. Deste xeito consideraranse estas obras como prioritarias nos plans anuais de
inversións públicas.
Permitiranse só as obras vinculadas ó uso recreativo, científico ou cultural do parque. Non se poderán
promover campamentos de turismo fora das áreas de servizo.
Prohíbense a navegación a motor, naquelas zonas interiores ó parque dentro do encoro As Portas.
5.- Conclusión
Como estipula a Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación dos espazos naturais e da flora e fauna
silvestre, no seu artigo 19.2 El Plan Reitor prevalecerá sobre o planeamento urbanístico.
Cando as súas determinacións sexan incompatibles coas da normativa urbanística en vigor, esta
revisarase de oficio polos órganos competentes.
6.- Lexislación Sectorial
- Lei 4/1989 do 27 de marzo, de conservación dos Espazos Naturais e de Flora e Fauna Silvestre.
- Decreto 155/1997 do 5 de xuño da Xunta de Galicia, sobre Declaración do Parque Natural do
Invernadoiro.
- Decreto 166/1999 do 27 de maio da Xunta de Galicia polo que se aproba o Plan de Ordenación
dos Recursos Naturais do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xures (PORN)
2.- RED NATURA 2000
Os terreos que están dentro do termo municipal de Vilariño de Conso pertencen o denominado
“Macizo Central” no anexo da orden do 9 de xuño do 2003 da Consellería de Medio Ambiente.
Quedan excluídos destas áreas os núcleos de poboación existentes clasificados e delimitados como
Solo de Núcleo Rural.
Concepto e ámbito de aplicación
Estarase ao disposto no artigo 32.2.f da LOUGA vixente ou a normativa autonómica que a substitúa.
Grafíase nos planos de ordenación do concello a escala 1/5.000.
Usos e actividades
Estarase ao disposto no artigo 37 da LOUGA vixente ou a normativa autonómica que a substitúa.

Artigo 136.- Solo rústico de protección paisaxística. (SREPP).
Concepto e ámbito de aplicación
Estarase ao disposto no artigo 32.2.g da LOUGA vixente ou a normativa autonómica que a substitúa.
Grafíase nos planos de ordenación do concello a escala 1/5.000.
Usos e actividades
Estarase ao disposto no artigo 37 da LOUGA vixente ou a normativa autonómica que a substitúa.

Artigo 137.- Solo rústico de protección patrimonial, artístico ou histórico.
Concepto e ámbito de aplicación
Estarase ao disposto no artigo 32.2.h da LOUGA vixente ou a normativa autonómica que a substitúa.
Grafíase nos planos de ordenación do concello a escala 1/5.000.
Usos e actividades
Estarase ao disposto no artigo 37 da LOUGA vixente ou a normativa autonómica que a substitúa.
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Titulo XVI.- Normas para a protección do Patrimonio Cultural.
Artigo 138.- Disposicións de carácter xeral.
1. Definición.
Integran o patrimonio cultural, no planeamento urbanístico, os solos e/ou bens inmobles –así como os
bens mobles, en canto achados soltos ou illados, reutilizados nas fábricas de bens inmobles- de
interese artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico e
técnico. Tamén forman parte del os conxuntos urbanos, os lugares etnográficos, os xacementos e
zonas arqueolóxicas, así como os sitios naturais, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico
ou antropolóxico.
A protección dos bens do patrimonio cultural de Galicia nos plans xerais de ordenación establécese
explicitamente en virtude do disposto no artigo 32 da Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia.
1. Ámbito xeral de aplicación.
As presentes normas refírense ós solos e elementos -inmobles e/ou mobles- que deben ser obxecto de
especial protección dende o punto de vista do patrimonio cultural definido no artigo anterior. A
protección dos bens do patrimonio cultural e a do seu contorno, regúlase nestas normas urbanísticas
tendo en conta, por un lado, a categoría de protección do ben segundo o disposto na Lei 8/95 do
Patrimonio Cultural de Galicia -Bens de Interese Cultural, Bens Catalogados e Bens Inventariados-, e
por outro a clasificación do solo (urbano, urbanizable, de núcleo rural e rústico correspondente á área
na que se localizan, e de acordo coa Lei 1/97 do Solo de Galicia.
2. Contornos de protección:
O presente planeamento recolle os contornos dos bens culturais delimitados expresamente pola
Consellería de Cultura, de acordo coa protección específica que a tales bens lle outorga a Lei 8/95 do
Patrimonio Cultural de Galicia.
Así mesmo o presente planeamento delimita, define e grafía as áreas obxecto de especial protección
de acordo coa lexislación do solo vixente, e nelas inclúense os bens do patrimonio cultural e o seu
contorno de protección. Delimitación e grafado que se fai específica para cada ben, axustándoo,
predominantemente, ó parcelario existente, ós camiños e os ríos.
En solo rústico ou non urbanizable e en solo de núcleo rural, tendo en conta as determinacións
establecidas nos artigos 30 e 44 das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento, o
contorno de protección toma como referencia indicativa unha franxa cunha profundidade, medida
dende o elemento ou vestixio máis exterior do ben que se protexe, de 50 m. se se trata de elementos
etnográficos (cruceiros, petos de ánimas...); de 100 m. cando se trata de elementos de arquitectura
relixiosa (mosteiros, igrexas, conxuntos parroquiais...), civil (pazos, casas grandes, reitorais, pontes,
fontes...), militar, etc; e de 200 m. cando se trata de vestixios arqueolóxicos. E cando varios
elementos singulares se articulen nun conxunto, a área de influenza trazarase a partir dos elementos
máis exteriores do conxunto e abranguerá a totalidade daquel.
En solo urbanizable tómanse como referencia indicativa os mesmos contornos ou áreas de
protección que no solo rústico, podendo adaptarse as mesmas co planeamento de desenvolvemento
deste solo.
Finalmente en solo urbano o ámbito desta área de protección adáptase á configuración da traza
urbana, delimitando o elemento obxecto de especial protección e incluíndo no contorno do mesmo
alomenos os inmobles e espazos lindeiros inmediatos e todos aqueles inmobles que configuren a
praza ou espazo público en que se atopa o ben a protexer.
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No relativo ás áreas onde se localicen restes arqueolóxicos, ben emerxentes –caso, por exemplo, das
fábricas correspondentes a arquitectura relixiosa (capelas, igrexas...) ou civil (casas grandes, pazos,
reitorais, pontes...)-, ben no subsolo, ou se presuma a súa existencia, calquera obra que supoña tanto
actuación sobre as fábricas ou muros emerxentes, como calquera remoción de terras, quedará
condicionada á realización dunha actuación arqueolóxica -ben mediante lectura de fábricas
emerxentes, ben mediante avaliación da fertilidade arqueolóxica do subsolo- previa ou simultánea ás
ditas obras, de cara a valorar a potencialidade arqueolóxica da área e, no seu caso, a propia
compatibilidade da execución das obras coa conservación dos restes arqueolóxicos documentados.
Autorización das intervencións e obras autorizables.
Tendo en conta o disposto na Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia, calquera obra, actuación
ou intervención nun ben incluído no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia e no seu
contorno de protección precisará a autorización previa da Consellería de Cultura. Pola súa banda,
os Bens Declarados de Interese Cultural gozarán da máxima protección e tutela, e calquera
proxecto de intervención nun ben inmoble declarado de interese cultural ou no seu contorno de
protección, rexerase pola lexislación do patrimonio cultural.
Nos bens incluídos no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia -declarados, catalogados
ou inventariados- soamente se permitirán obras tendentes á súa conservación e posta en valor, e o
seu uso quedará subordinado a que non se poñan en perigo os valores que aconsellan a súa
conservación.
Nos contornos ou áreas de protección dos bens integrantes do Inventario Xeral do Patrimonio
Cultural de Galicia as obras autorizables, segundo a clasificación e réxime do solo, quedarán
cauteladas polo informe previo da Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Ourense e pola
autorización do Director Xeral de Patrimonio Cultural. O informe previo da dita Comisión
Territorial terá carácter vinculante respecto ós usos e, no seu caso, ás condicións físicas
(volumétricas e estéticas) que sexan requiridas as construcións autorizables para garanti-la
harmonización coas características ou valores dos bens a protexer.
No seu caso, nestas áreas de protección, a Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de
Ourense ou o organismo competente da Consellería de Cultura, poderá solicitar a realización
dunha actuación arqueolóxica previa ou simultánea a calquera tipo de obra, de xeito que quede
perfectamente garantida a protección dos posibles/probables restes arqueolóxicos que puidesen
aparecer.
3. Do catálogo de bens e dos planos de ordenación.
Tomando como base a relación de bens patrimoniais que constan nos arquivos da Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural e os que figuran nas Normas Subsidiarias de planeamento provincial,
realízase un catálogo de bens arbitrando as medidas de protección necesarias para a defensa do
patrimonio cultural radicado no termo municipal, coordinando, así mesmo, estas accións cos
órganos da Administración encargados da defensa e conservación do patrimonio cultural de
Galicia. Con tal finalidade desenvólvense, xa que logo, os correspondentes traballos específicos de
delimitación individualizada dos bens e do seu contorno a protexer -na escala gráfica adecuada- e
elabóranse tanto as correspondentes fichas do catálogo, axeitadas ás necesidades urbanísticas,
como a correspondente normativa de protección destes elementos mediante ordenanzas específicas
segundo a súa categoría, natureza e grao de conservación dos ditos bens, establecendo os usos
permitidos e prohibidos nesas áreas de protección. Deste xeito, mentres que nas áreas de
protección integral só se autorizarán obras compatibles coa conservación e posta en valor dos
bens, pola contra, nas áreas de respecto, as obras autorizables, segundo a clasificación e réxime
urbanístico do solo, estarán condicionadas á preservación de dito contorno.
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O catálogo de bens ten carácter aberto, sendo susceptible de incorporar novos elementos, ben a
instancia do concello, ben a instancia da Consellería de Cultura.
Os bens do patrimonio cultural contidos neste catálogo, segundo o disposto na Disposición
Adicional Segunda da Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia, pasan a formar parte do
Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia.
Nos planos de ordenación localízanse tódolos elementos do catálogo, sinalándoos coa súa clave de
identificación, e delimítanse graficamente as diferentes áreas de protección.
4. Da tramitación de solicitudes.
A tramitación de solicitudes de licenzas de intervención no ámbito do patrimonio cultural deberá
incluír, para a solicitude de informe previo –preceptivo e vinculante- á Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo, ademais do informe técnico municipal sinalando a adecuación da
intervención á clasificación e réxime urbanístico, a suficiente documentación cartográfica e fotográfica
que permita valora-lo impacto que provocaran as obras previstas sobre o ben protexido e sobre o seu
contorno de protección.
5. Dos Bens de Interese Cultural con declaración xenérica.
En virtude da Lei 16/85 do Patrimonio Histórico Español, ademais dos bens de interese cultural
declarados individual e especificamente, teñen a consideración de BIC mediante declaración xenérica:
a) Tódolos castelos de España, calquera que sexa o seu estado de ruína, protexidos polo Decreto
de 22 de abril de 1949 e considerados Bens de Interese Cultural pola disposición adicional
segunda da Lei 16/85.
b) Tódolos emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruceiros, cruces de termo e outras
pezas de análoga índole con máis de cen anos de antigüidade, protexidos polo Decreto
571/1963 do 14 de marzo e considerados Bens de Interese Cultural pola disposición adicional
segunda da Lei 16/85
c) Tódolos hórreos ou cabazos de Galicia e Asturias con antigüidade de máis de 100 anos,
protexidos polo Decreto 499/1973 de 22 de febreiro, e considerados BIC pola mesma e
anterior disposición adicional.
d) As covas, abrigos ou lugares que conteñan manifestacións de arte rupestre, en virtude do
artigo 40.2 da Lei 16/85 do Patrimonio Histórico Español.
6. Do desenvolvemento do planeamento.
Calquera instrumento ou planeamento de desenvolvemento deste plan xeral, ou a súa modificación ou
revisión, que afecte ós bens do patrimonio cultural e o seu contorno de protección, deberá ser
informado pola Consellería de Cultura nos mesmos termos que o planeamento urbanístico xeral.

Artigo 139.- Ordenanzas Reguladoras para a Protección do Patrimonio Arqueolóxico.
1.- Definición e Patrimonio Arqueolóxico
Segundo o artigo 55 da Lei 8/1995 do 30 de outubro da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia,
definimos o patrimonio arqueolóxico como o conxunto de bens moble e inmobles, de carácter
histórico, susceptibles de ser estudados cunha metodoloxía arqueolóxica, foran ou non extraídos, e
tanto si se atopan en superficie, subsolo ou na auga.
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Así mesmo, forman parte deste patrimonio, aqueles elementos xeolóxicos e paleontolóxicos
relacionados coa historia humana, seus orixes, antecedentes e o seu desenrolo.
2.- Ámbito de aplicación
Esta ordenanza afecta a todos os xacementos e achádegos de carácter arqueolóxico identificados e
delimitados nos planos de ordenación.
Os xacementos están catalogados pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, de acordo coas Leis
16/85 de Patrimonio Histórico Español, 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia e a Lei 15/2004 do 29
de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro de ordenación e protección do medio
rural de Galicia.
O ámbito se circunscribe ao definido como protección de xacementos arqueolóxicos incluídos no
catálogo coa clave de identificación normativa da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
3.- Mecanismos de altas e baixas no catálogo
O catálogo de bens arqueolóxicos se asenta nun carácter de PROVISIONALIDADE PERMANENTE,
polo que o concello de oficio ou a instancia de parte, poderá ampliar de maneira inmediata calquer
novo ben arqueolóxico descuberto e especificar o seu ámbito de protección.
Será obrigatorio a incorporación de novos xacementos (ou no seu caso a exclusión) no catálogo, cando
a solicitude se produza a instancia da Consellería de Cultura, como consecuencia de altas ou baixas
causada no inventario de xacementos arqueolóxicos de Galicia.
4.- Regulación da protección a aplicar
Os grados de protección establecidos son os seguintes:
4.1. Grado I
É o máximo grado de protección e se aplicará a todos aqueles xacementos declarados como Ben de
Interese Cultural (BIC) que forman parte do patrimonio histórico.
Segundo o artigo 40 da Lei 16/85 do Patrimonio Histórico Español, quedan declarados BIC por
parte do Ministerio, as covas, abrigo e lugares que conteñan manifestacións de arte rupestre e según
o seu Artigo 20.1, establécese a obriga de redactar un Plan Especial de Protección para os lugares
declarados con este grado.
Mentres non se redacta este plan, a categoría de protección para estes xacementos, será a que fai
referencia este apartado, complementada sempre co grado de protección II.2 (que describimos máis
adiante) para o seu entorno.
O seu ámbito de aplicación aparece sinalado coa clave G.I
4.1.2 Usos autorizados
Están autorizados aqueles traballos que teñan como finalidade mellorar, consolidar ou investigar
o ben catalogado con este grado. Os usos estarán restrinxidos polo decreto 199/1997, do 10 de
xullo, que regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.
Así mesmo, nesta zona, non se poderán realizar construcións, tendidos, conducións ou
instalación aéreas ou subterráneas. Non se permiten excavación, recheos, movementos de terras,
plantación e arranque de árbores, cultivos que requiran labores profundas, nin apertura de pozos
e minas.
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4.2. Grado II
Aplicarase a todo o solo rústico de protección arqueolóxica que ven delimitado nos planos de
ordenación e no catálogo de bens patrimoniais como xacementos arqueolóxicos. Dentro deste
grado distinguiremos:
4.2.1. Grado II-1 (Zona de protección integral)
O seu límite ven definido polas estruturas evidentes do xacemento, nas que os elementos
arquitectónicos ou arqueolóxicos testemuñan a existencia dun xacemento arqueolóxico.
O seu ámbito de protección aparece reflexado na cartografía adxunta coa clave GII-1.
4.2.1.1. Usos autorizados
Están autorizados aqueles traballos que teñan como finalidade evidente a mellora,
conservación, consolidación ou investigación. Estes usos restrinxidos estarán rexidos polo
decreto 199/1997 do 10 de xullo, que regula a actividade arqueolóxica na Comunidade
Autónoma de Galicia.
Asímesmo, nesta zona non se poderán facer construcións, tendidos, conducións ou
instalación aéreas ou subterráneas, escavacións, recheos, movementos de terras, plantación e
arranque de árbores, cultivos que requiran labores profundas, nin apertura de pozos e minas.
4.2.2. Grado II-2 (Zona de respeto)
Comprende a área definida arredor do perímetro máis exterior do ben, baseándose no artigo
regulador nº 30 das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial da
COTOP, adaptado ao contexto en cada caso.
Cando varios elementos singulares se articulen nun conxunto, a área de protección trazarase a
partir dos elementos máis exteriores do mesmo e abarcará a súa totalidade.
O ámbito de aplicación a aparece representado na cartografía adxunta coa clave GII.2.
4.2.2.1 Usos autorizados.
Permítense o usos agrícolas, sempre que se realicen de forma tradicional, quedando
prohibidas as roturacións que poidan deteriorar os estratos arqueolóxicos. Prohíbense
remocións e traslados de terras e, excepto informe previo favorable do organismo
competente da Consellería de Cultura, os tendidos aéreos ou subterráneo de liñas de
infraestrutura eléctrica, gas, abastecemento de auga, etc.
4.2.2.2. Condicións da edificación
Non se permiten edificacións de nova planta. De modo excepcional e mentres non se
perxudique o entorno do xacemento (ou cando este se atope moi deteriorado), sempre
previo informe vinculante do organismo competente da Consellería de Cultura, se
admite a edificación de vivendas unifamiliares, debendo estas harmonizar co entorno no que
se inscribe.
A tramitación da licenza para a realización de calquera tipo de obra nesta zona, deberá ser
informada previamente pola Comisión Territorial de Patrimonio, sendo o seu informe
vinculante.
4.3. Grado III (Protección non integral)
Aplícase este grado de protección os xacementos que posúen un deficiente estado de conservación.
83

Plan Xeral de Ordenación Municipal
- Normativa Urbanística Vilariño de Conso

Igualmente se aplicará a aquelas zonas nas que existan indicios suficientes que fagan pensar na
posible existencia de restos arqueolóxicos e aquelas nas que se rexistraron materiais arqueolóxicos.
O seu ámbito de protección aparece reflexado na cartografía adxunta coa clave G.III.
4.3.1. Usos autorizados.
Dado que os xacemento suxeitos a este grado de protección concorren a unha serie de
circunstancias especiais, poderse efectuar nel certo tipo de obras, sempre e cando s realice unha
actuación arqueolóxica previa. Para elo deberase remitir á Comisión Territorial de Patrimonio
Histórico un Proxecto detallado de calquer obra ou modificación que se pretenda realizar.
A Comisión resolverá sobre a pertinencia de dita obra, aínda que, en todo caso, sempre levará
consigo unha intervención arqueolóxica previa, que garanta a correcta documentación e
investigación dos restos arqueolóxicos existentes.
5.- Achádegos non previsibles
Segundo o Artigo 44 da Lei 16/85 do Patrimonio Histórico Español, son considerados bens de
dominio público todos os obxectos e restos materiais que posúan os valores propios do Patrimonio
Histórico Español, xa sexan descubertos como consecuencia de escavacións, remocións de terras u
obras de calquer índole ou por azar.
No caso da aparición de restos, vestixios, elementos ou particularidades que deran a unha razoable
sospeita do seu carácter arqueolóxico, procederase á paralización cautelar do traballos e se informará
do achádego e circunstancias do mesmo á Comisión Provincial de Patrimonio e a Autoridade
Municipal nun prazo máximo de 30 días, e inmediatamente si se trata de achádegos casuais, para que
as autoridades competentes teñan coñecemento e consideración e consideración respecto os prazos de
execución das obras e demais condicións que poidan estar contidas na licenza e que, fortuitamente,
teñan que incumprirse pola paralización das obras.
A ocultación de achádegos, vestixios, pezas ou elementos que se presupoñan constituíntes do
patrimonio histórico, artístico e cultural dos pobos de España, responsabilizará os que así procedan,
con arranxo ás leis vixentes, en concordancia do Artigo 46 da Constitución.
6. Infraccións á presente ordenanza
Será considerada coma infracción urbanística grave toda acción u omisión que vulnere as prescricións
contidas na presente ordenanza, sen prexuízo de outras que estean tipificadas e sancionadas pola
lexislación. As infraccións contra a presente ordenanza non serán en ningún caso tipificadas como
anexas con outras infraccións cometidas.

Artigo 140.- Ordenanza Reguladora para a Protección do Patrimonio Arquitectónico e
Etnográfico.
1.

Definición.

Tendo en conta a presente ordenanza e a a Lei 8/95 do 30 de Outubro do Patrimonio Cultural de
Galicia, constitúen bens con valor histórico, artístico, arquitectónico, etnográfico, científico e/ou
técnico, suxeitos á protección urbanística:
a) Os edificios e conxuntos de interese histórico, artístico e/ou arquitectónico, así como lugares
etnográficos, xardíns, parques, eiras... con valor artístico, histórico ou antropolóxico; edificios,
conxuntos e/ou lugares que aparecen reflectidos e identificados nos planos de ordenación e, así
mesmo, incluídos na relación de bens protexidos do presente Plan Xeral.
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b) As zonas, enclaves, edificios, construcións e/ou restes que, no seu caso, sexan inventariados
polos organismos competentes en materia de patrimonio histórico, artístico e cultural.
c) Os elementos illados, identificados nos planos de ordenación que, polo seu pequeno tamaño,
teñen recoñecido seu interese histórico, artístico etnográfico e/ou cultural. Así, dunha banda,
mediante o Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, protéxense os hórreos e cabazos de máis de
100 anos, e, doutra, mediante o Decreto 571/1963, de 14 de marzo, protéxense tamén os
escudos, emblemas, pedras heráldicas e pezas similares de interese histórico - artístico de máis
de 100 anos. Teñen, ademais, os elementos referidos en ámbolos dous decretos, a
consideración de bens de interese cultural pola disposición adicional segunda da lei 16/85, do
25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.
d) Os bens de carácter etnográfico que constitúan restes físicos do pasado tecnolóxico, produtivo
e industrial galego.
No relativo a protección do patrimonio histórico, artístico, etnográfico, científico e técnico municipal,
ademais da presente ordenanza estarase ó disposto pola Lei 8/95, de 30 de outubro, do Patrimonio
Cultural de Galicia, que ten por obxecto a protección, conservación, posta en valor, difusión e fomento
de dito patrimonio cultural de Galicia, así como a súa investigación e transmisión as xeracións futuras.
1. Do Catálogo do Patrimonio Histórico, Artístico, Arquitectónico, Etnográfico, Científico e
Técnico Municipal.
O Catálogo do Patrimonio Histórico, Artístico, Arquitectónico, Etnográfico, Científico e Técnico
Municipal -que por aplicación da Disposición Adicional Segunda da Lei 8/95, do 30 de outubro, do
Patrimonio Cultural de Galicia, pasa a ser parte do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galiciaestará formado, dende o punto de vista arquitectónico e etnográfico, por todos aqueles bens de interese
artístico, histórico, arquitectónico, etnográfico, científico e técnico, así como polos conxuntos urbanos,
lugares etnográficos, xardíns, parques, eiras..., que teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico.
Dito Catálogo axuntase como anexo ó Plan Xeral.
Tendo en conta o dito Catálogo, este Plan Xeral establece, xa que logo, unha relación de edificios,
conxuntos e/ou lugares a protexer ou conservar por razóns urbanísticas en función do seu valor
histórico, artístico, antropolóxico, científico, técnico ou medio ambiental.
Cando se fala dun ben inscrito no catálogo ou catalogado, debemos ter presente, en todo momento,
que se inclúen sempre o ben e o seu entorno, de xeito que ámbolos dous forman un único elemento
protexible. Iso significa que calquera modificación que afecte a unha parte vai a afectar tamén ó
conxunto.
2. Das altas e baixas no Catálogo do Patrimonio Histórico, Artístico, Arquitectónico,
Etnográfico, Científico e Técnico Municipal.
O Catálogo ten a consideración de provisionalidade e será susceptible tanto de incorporar novos
elementos, como de dar de baixa algún existente, ben a proposta do Concello ou ben a proposta da
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pero sempre co informe preceptivo e vinculante da Comisión
Territorial do Patrimonio Histórico de Ourense.
3. Áreas de protección.
Dentro do ámbito de protección que afecta ós diferentes elementos establécense dúas zonas:
a) O área de protección integral, no que o seu límite ven definido polo elemento ou vestixio máis
exterior do ben que se protexe. Cando existan varios elementos, ó área de influencia trazarase a
partir dos elementos máis exteriores do conxunto e abarcando a totalidade de aquel.
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b) O área de respecto ou contorno de protección, constituído polo ámbito máis inmediato ó ben a
protexer
4. Regulación e clasificación da protección a realizar.
A protección destes edificios, conxuntos e/ou lugares vai encamiñada a súa conservación, aceptando a
realización de determinadas obras en función da caracterización do obxecto e/ou ben protexido, para
o cal establécense tres niveis de protección: integral, estrutural e ambiental.
Para a protección do contorno dos bens protexidos, fixouse (segundo o artigo 30 das Normas
Complementarias e Subsidiarias Provinciais) unha franxa de diferente distancia medida dende o
elemento ou vestixio máis exterior do ben que se protexe e que comprende:
a) 50 metros, cando se trate de elementos etnográficos inventariados (hórreos, cruceiros, petos,
etc.).
b) 100 metros, cando se trate de elementos inventariados de arquitectura relixiosa (conxuntos
parroquiais, igrexas, capelas, santuarios, cemiterios, etc.) ou de arquitectura civil (edificios
singulares, pontes, fontes, etc.).
Nos elementos catalogados e no seu entorno de protección, todos aqueles usos e construcións
enumerados no artigo 168 da Lei do Solo de Galicia así como os enumerados no artigo 10 do
Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da dita Lei do Solo de
Galicia, mentres non se redacte o planeamento correspondente, será, en todo caso, preciso o informe
previo da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico de Ourense, que terá carácter preceptivo e
vinculante respecto ás condicións físicas que sexan requiridas para garantir a harmonización coas
características dos bens protexidos.
5. Nivel ou grao de Protección Integral.
No que respecta ó seu ámbito de aplicación distínguense varios casos en función da natureza do ben
protexido:
a) Edificios. Cando o obxecto protexido sexa un edificio e no catálogo figure exclusivamente
como tal, a protección entenderase que se estende a toda a parcela onde se sitúe o edificio ou
grupo de edificacións que integran o conxunto edificatorio a protexer (por exemplo, pazo e
edificacións auxiliares ou igrexa e adro, etc.), quedando excluída calquera posibilidade de
segregación de novas parcelas, que non sexa coa autorización previa da Consellería de Cultura.
b) Conxuntos que conforman unha unidade. Cando o obxecto protexido sexa un edificio ou
edificios e os xardíns ou espazos libres, cos que forma unha unidade ou conxunto, quedará
excluída calquera división do ámbito protexido con destino distinto do existente. Nos espazos
non ocupados pola edificación, calquera modificación dos elementos que configuren
formalmente o ámbito de influencia será obxecto de licenza. Expresamente quedará prohibida
a tala de especies arbóreas que pola súa idade ou situación estratéxica, e sexan autóctonos ou
non, formen parte da xardinería ou medio inmediato.
c) Outros elementos protexidos. Cando o elemento protexido non sexa unha edificación (caso de
cruceiros, petos de ánimas, fontes, pontes, etc.) entenderase que a protección afecta o elemento
protexido, de maneira que se garanta o mantemento do significado do elemento protexido, o
libre acceso e a súa contemplación.
Neste nivel de protección integral, autorizaranse con carácter preferente as obras de conservación,
restauración e consolidación.As obras de rehabilitación se realizarán preferentemente nos casos de
actuacións necesarias para adecuar o edificio a usos dotacionais de carácter público, de xeito
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excepcional para o resto dos casos en ambos os dous casos sempre que non supoñan risco de perda ou
dano dos valores que motivaron a protección integral.
Quedan prohibidas as obras de reestruturación e demolición total ou parcial, así como as de
rehabilitación que supoñan un cambio tipolóxico.
Documentación para a solicitude de licenza en bens con grao ou nivel de protección integral. Ademais
dos documentos esixidos nas ordenanzas principais, deberá ser acompañada da documentación
detallada seguinte:
a) Descrición do marco referencial de orixe do edificio: propiedade que ordenou a súa
construción, autores do proxecto e obra, uso orixinal o que se destinou, variacións de uso e
propiedade, etc.
b) Evolución do edificio e do entorno inmediato que poidan xustificar as solucións adoptadas
c) Levantamento a escala mínima 1/50 do edificio na súa situación actual (plantas, alzados
exteriores e interiores, seccións, etc.) e das edificacións auxiliares e complementarias, así
como das ampliacións de escala necesarias para detalles característicos.
d) Levantamento da parcela onde se sitúa, a escala non menor de 1/500 indicando, ademais, a
situación relativa dos edificios principal e auxiliares e especificando os cultivos, arborado,
xardinería, etc.
e) Descrición fotográfica do edificio e o seu entorno.
f) Memoria xustificativa da oportunidade da obra a realizar, así como dos efectos sobre os usos e
usuarios actuais e sobre os elementos obxecto de protección.
g) Proxecto detallado das obras a realizar especificando con claridade as zonas e elementos
afectados.
A solicitude de licenza de calquera tipo que afecte, no caso de edificios protexidos no medio rural,
enclavados en grandes fincas ou nun área definida por unha liña homotética a 100 m. de distancia dos
muros exteriores da edificación ou grupo de edificacións que integran o conxunto edificatorio a
protexer, deberá ir acompañada, ademais dos documentos esixidos nas Ordenanzas municipais, pola
documentación seguinte:
a) Plano de situación en relación a dito edificio a protexer.
b) Incidencia no entorno da obra ou actividade para a que se solicita licenza, así como memoria
xustificativa da non alteración das condicións ambientais e paisaxísticas do ben natural
protexido (incluirase a relación de materiais a empregar, a solución formal adoptada, etc.).
c) En tódolos casos o Concello -coa documentación presentada, e xunto co informe técnico
municipal- solicitará, con carácter previo á concesión da licenza, o informe preceptivo e
vinculante da Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Ourense.
A relación de edificios e conxuntos obxecto de protección integral indícase no Catálogo anexo a esta
normativa.
6. Nivel ou grao de Protección Estrutural.
No que respecta ó seu ámbito de aplicación distínguense varios casos en función da natureza do ben
protexido:
a) Edificios. Cando o obxecto protexido sexa un edificio e no catálogo figure exclusivamente
como tal, a protección entenderase que se estende a toda a parcela onde se sitúe o edificio ou
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grupo de edificacións que integran o conxunto edificatorio a protexer (pazo e edificacións
auxiliares, Igrexa e adro, etc.).
b) Conxuntos que conforman unha unidade. Cando o obxecto protexido sexa un edificio ou
edificios e os xardíns ou espazos libres, co que forman unha unidade ou conxunto, quedará
excluída calquera división do ámbito protexido con destino distinto do existente. Nos espazos
non ocupados pola edificación, calquera modificación dos elementos que configuren
formalmente o ámbito de influencia será obxecto de licenza. Expresamente quedará prohibida
a tala de especies arbóreas que pola súa idade ou situación estratéxica, e sexan autóctonos ou
non, formen parte da xardinería ou medio inmediato.
c) Outros elementos protexidos. Cando o elemento protexido non sexa unha edificación ( caso de
cruceiros, petos de ánimas, fontes, pontes, etc.) entenderase que a protección afecta o elemento
protexido, de maneira que se garanta o mantemento do significado do elemento protexido, o
libre acceso e a súa contemplación.
Obras permitidas no nivel de protección estrutural. Con carácter preferente autorizaranse as obras de
conservación, restauración, consolidación e rehabilitación.
As obras de reestruturación serán de xeito excepcional, limitado aos elementos estritamente necesarios
polo seu mal estado de conservación ou perda de funcionalidade, e xustificado non podendo supoñer
risco de perda ou dano dos valores que motivan a protección estrutural do edificio ou elemento
Documentación para a solicitude de licenza. Ademais dos documentos esixidos nas ordenanzas
principais, deberá ser acompañada da documentación detallada seguinte:
a) Descrición do marco referencial de orixe do edificio: propiedade que ordenou a súa
construción, autores do proxecto e obra, uso orixinal ó que se destinou e variacións de uso e
propiedade, etc.
b) Evolución do edificio e do entorno inmediato que poidan xustificar as solucións adoptadas.
c) Levantamento a escala mínima 1:50 do edificio na súa situación actual (plantas, alzados
exteriores e interiores, seccións, etc.) e das edificacións auxiliares e complementarias, así
como das ampliacións de escala necesarias de detalles característicos.
d) Levantamento da parcela onde se sitúa, a escala non menor de 1:500 indicando a situación
relativa dos edificios principal e auxiliares e especificando os cultivos, arborado, xardinería.
e) Descrición fotográfica do edificio e do seu entorno.
f) Memoria xustificativa da oportunidade da obra a realizar, así como dos efectos sobre os usos e
usuarios actuais e sobre os elementos obxecto de protección.
g) Proxecto detallado das obras a realizar, especificando con claridade as zonas e elementos
afectados.
A solicitude de licenza de calquera tipo que afecte, no caso de edificios protexidos no medio rural,
enclavados en grandes fincas ou en un área definida por unha liña homotética a 100 m. de distancia
dos muros exteriores da edificación ou grupo de edificacións que integran o conxunto edificatorio a
protexer, deberá ir acompañada, ademais dos documentos esixidos nas ordenanzas municipais, pola
documentación seguinte:
a) Plano de situación en relación a dito edificio a protexer.
b) Incidencia no entorno da obra ou actividade para a que se solicita licenza, así como memoria
xustificativa da non alteración das condicións ambientais e paisaxísticas do ben natural
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protexido (incluirase para o caso de edificacións, a relación detallada de materiais a empregar,
a solución formal adoptada, etc.).
c) En tódolos casos o Concello coa documentación presentada, e xunto co informe técnico
municipal, solicitará con carácter previo á concesión da licenza, o informe preceptivo e
vinculante da Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Ourense.
A relación de edificios e conxuntos obxecto de protección estrutural indícase no Catálogo anexo a esta
normativa.
7. Nivel ou grao de Protección Ambiental.
No que respecta ó seu ámbito de aplicación este virá fixado polos edificios que así se recollan no
catalogo.
Obras permitidas no nivel ou grao de Protección Ambiental. Con carácter xeral autorizaranse obras de
conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación.
As obras de ampliación se permitirán en determinadas circunstancias, sempre que non produza
menoscabo nos valores a protexer.
Cando nun edificio obxecto de protección ambiental, se pretendese levar a cabo unha reestruturación
xeneralizada o unha ampliación de planta (cando isto sexa posíbel) o Concello esixirá a presentación
da documentación complementaria que garanta que as obras proxectadas non afectan ó carácter
tradicional do edificio obxecto de protección nin o seu entorno.
Explicitamente quedarán prohibidos tanto os derrubes parciais ou totais que afecten a envolvente do
edificio como a modificación dos ocos ou a apertura de outros novos, así como aqueles cambios de
dita envolvente que modifiquen a composición xeral.
No caso de que no edificio protexido sexa posible a adición de planta, dita planta edificarase mantendo
tanto as condicións estruturais da planta do edificio preexistente en todo canto sexa posible, como as
de fachada en canto ó ritmo da cantería ou mampostería, materiais de ornamentación e acristalamento.
Debese, ademais, en todo caso, xustificar que a ampliación non desvirtúa a edificación existente ou o
seu entorno e que é compatible con aquel dende o punto de vista compositivo, tipolóxico, morfolóxico
e paisaxístico, ben por mímese ben por contrapunto, coidando e valorando con precisión en cada caso
os materias, técnicas e cores empregados.
Documentación para a solicitude de licenza. Nos edificios con protección ambiental, as solicitudes de
licenza de calquera tipo de obra, incluirán preceptivamente, ademais dos documentos esixidos nas
ordenanzas municipais, a documentación detallada seguinte:
a) Relación detallada das obras a executar, especificando con claridade as zonas e elementos
afectados.
b) Alzado fotográfico do tramo da rúa (cando menos do tramo correspondente a calzada) onde
está situado o edificio.
c) Cando a licenza solicitada sexa de reestruturación e/ou adición de planta, ademais da anterior
deberá presentar:
-

Descrición fotográfica de detalle do estado actual do edificio e dos elementos máis
característicos.

-

Memoria xustificativa da oportunidade e conveniencia da reestruturación (cando sexa o
caso).
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d) En tódolos casos o Concello coa documentación presentada, e xunto co informe técnico
municipal, solicitará con carácter previo á concesión da licenza, o informe preceptivo e
vinculante da Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Ourense.
A relación de edificios e conxuntos obxecto de protección ambiental é a que se indica no Catálogo
anexo a esta normativa

Artigo 141.- Glosarios Terminolóxicos.
Terminoloxía arqueolóxica.
-

Control arqueolóxico. Consiste na execución da totalidade dos movementos ou remocións de
terras e/ou no desmontado de fábricas previstos no proxecto de edificación baixo o control a pé
de obra dun facultativo arqueólogo.

-

Estratigrafía muraria ou das fábricas. Consiste en documentar os diferentes momentos
construtivos dun paramento ou estrutura emerxente, dado que os estratos arqueolóxicos no só
se atopan por baixo do nivel de base do chan, senón tamén por riba desa cota. Deste xeito é
posible documentar como restes ou elementos de edificacións antigos (paramentos, elementos
reutilizados...) forman parte de construcións modernas e/ou tradicionais.

-

Sondaxes arqueolóxicas. Consisten na apertura manual, con metodoloxía arqueolóxica e
documentación detallada, de calicatas de sondaxe efectuadas coa finalidade de avaliar a
potencialidade arqueolóxica do subsolo e analizar a súa estratigrafía vertical. As sondaxes
deberan presentar unha dispersión e amplitude suficiente que garanta unha correcta avaliación
da fertilidade/esterilidade arqueolóxica da zona obxecto de intervención.

-

Excavación arqueolóxica en área. Consiste na apertura manual e con metodoloxía
arqueolóxica e documentación detallada de superficies en extensión ou en área de cara a
documentar a estratigrafía horizontal e as estruturas e bens mobles existentes.

Terminoloxía tipolóxica de obra relativa á edificación.
-

Obras de Conservación. Son aquelas destinadas a cumprir coas obrigacións da propiedade en
canto se refire ás condicións de ornato e hixiene da edificación. Non poden afectar as
características formais do edificio e, xa que logo, tampouco poden ocasionar alteracións ou
substitucións de calquera dos elementos estruturais ou de deseño do edificio.

-

Obras de Restauración. Son aquelas obras encamiñadas a unha conservación en grao máximo
nas que se pretende a reparación dos elementos, estruturais ou non, do edificio, a vez que
reproducir as condicións orixinais de dito edificio sen a incorporación de elementos de novo
deseño, incluso a restauración do mobiliario orixinal e da decoración ou dos elementos
procedentes, cando menos, das últimas etapas de utilización. Cando implique a substitución
inevitable de algún elemento, a reposición será o mais fiel posible as condicións orixinais.

-

Obras de Consolidación. Son aquelas obras encamiñadas a conservación e mantemento que
implican substitución parcial o total de algún elemento estrutural con achega de elementos de
novo deseño pero respectando as organizacións espaciais integramente, así como a tipoloxía
estrutural e a composición exterior da envolvente do edificio (fachadas e cuberta).

-

Obras de Rehabilitación. Son aquelas obras encamiñadas a mellorar e adecuar las condiciones
de habitabilidade e que, ademais, implican unha redistribución da organización espacial,
conservando, sen embargo, as características estruturais e de composición exterior da
envolvente do edificio (fachadas e cuberta).

-

Obras de Reestruturación. Son aquelas obras encamiñadas a renovación incluso dos elementos
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estruturais que impliquen variación do tipo de estrutura, podendo incluír a demolición dos
elementos estruturais ou, en grao máximo, o baleirado do edificio; conservando, sen embargo,
as fachadas existentes o exterior, interior e patios e a liña e tipo de cuberta.
-

Obras de Ampliación: Son aquelas actuacións encamiñadas á ampliación dun edificio
existente, sen modificar as súas aliñacións exteriores e planos de fachada, mantendo ou non a
tipoloxía estrutural. No caso da adicción de plantas, esta efectuarase con criterios de
integración compositiva e coherencia formal coas fachadas actuais.

Vilariño de Conso, xaneiro 2016

Antonio Jesús Losada Beltrán
Arquitecto colexiado nº3501

José Luis Diz Martínez
Arquitecto colexiado nº4094
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