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ASUNTO:

Modificación singular nº 25 das Normas Subsidiarias do Planeamento do Concello
de Nigrán referida á medidas para a rexeneración, rehabilitación e renovación
urbana.

1.- INTRODUCIÓN.
En cumprimento do ordenado sobre o particular polo Alcalde-Presidente do Concello de Nigrán, redáctase
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por parte da Oficina Técnica Municipal, o expediente de Modificación singular nº 25 das Normas
Subsidiarias do planeamento do concello de Nigrán referida á medidas para a rexeneración, rehabilitación e

renovación urbana.

2.- ANTECEDENTES.
O Concello de Nigrán está regulado urbanísticamente por unhas Normas Subsidiarias de Planeamento
(NNSS) aprobadas con carácter definitivo por Acordo da Comisión Provincial de Urbanismo de data
25 de Novembro de 1987, ratificadas en data 9 de Febreiro de 1988 e publicadas no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra en data 25 de Marzo de 1988.
Estas Normas foron posteriormente modificadas por acordo da CPU de data 16 de maio de 1991
ratificado por outro de 16 de outubro de 1991 referido este a o Texto Refundido das mesmas (B.O.P
23/11/1991).
Dende a data de aprobación deste último texto refundido, o Planeamento Municipal non sufriu
cambios de relevancia, mais alá de Modificacións Puntuais de determinados aspectos concretos, erros
normativos, ou circunstancias sobrevidas como cambios lexislativos, aprobación de instrumentos de
planeamento de rango superior, etc. Polo tanto, podemos concluir que, no sustantivo, as NNSS de
Planeamento de Nigrán acadan xa unha vixencia de 21 anos, e se ben realizáronse intentos, e mesmo
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na actualidade, de redacción e aprobación dun PXOM, estas seguen a ser o instrumento de
planeamento vixente no territorio do térmo municipal.
Sendo o Urbanismo e a Ordenación do territorio unha disciplina tremendamente complexa e
transversal, que abarca multitude de sectores implicados, as lexislacións, no período de vixencia das
NNSS, ten sufrido multitude de cambios, adaptados as condicións e realidade socieconómica do
momento, cautelas e protección medioambiental, fomento da actividade empresarial e estímulo
económico, protección social, seguridade e saúde, accesibilidade universal, tramitación administrativa,
aforro enerxético e desenvolvemento sostible, etc, sen que as NNSS puidesen seguir o ritmo da
lexislación cambiante.
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Esto ten producido unha obsolescencia da regulación urbanística municipal, e unha inadaptación que
se agrava co paso do tempo, a pesar dos réximes transitorios das lexislacións que se van aprobando, e
que provocan que o planeamento municipal non adaptado, sexa un obstáculo fronte a un estimulo, ante
os intentos das novas lexislacións de racionalizar o urbanismo de cara a súa función social e de
salvagarda dos valores naturais.
Valga como exemplo a modificación puntual tramitada e aprobada por este Concello, en referencia as
alturas das edificacións. Unhas alturas de 6 metros para unifamiliares, ou 9,20/10 m para edificios,
podería ser unha altura axeitada no momento da aprobación das NNSS es os anos posteriores. No
entanto, o transcurso do tempo, a aprobación de normativas técnicas como o CTE, o incremento das
esixencias de aillamento acústico, etc, determinaron que as devanditas alturas quedasen obsoletas, e en
conflicto coas novas esixencias técnicas. Cumplir as NNSS conlevaria incumplir as normativas
técnicas, e viceversa, polo que procedía a modificación do planeamento, para o seu axuste a nova
realidade técnica vixente.
Dende fai uns anos, e nomeadamente dente a drástica caida do mercado inmobiliario, a sociedade e a
lexislación está marcando unha senda de contención, ante as anteriores políticas expansivas na
ordenación do territorio. O desproporcionado crecemento do parque inmobiliario, e do solo susceptible
de ser transformado, conduciu a actual situación de inmobilismo no sector da construción e da obra
civil, e que pon en evidenza a existencia dun parque de vivendas baleiras, e de un territorio
comprometido e antropizado de imposible recuperación para o patrimonio natural. O solo é un recurso
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non renovable, e polo tanto, as políticas expansivas, sen unha demanda real de aloxamento
poboacional ou de actividade económica e empresarial, son totalmente contrarias a un
desenvolvemento sostible. Se ó recurso directamente comprometido, o solo, engadimos os recursos
enerxéticos, as infraestruturas, as emisións á atmosfera, e demais necesidades e efectos vinculados o
crecemento urbanístico, entenderemos que este debe estar xustificado e respaldado por unha
necesidade real, constatable e baixo criterios de sustentabilidade, sendo o contrario unha volta a
políticas de crecemento xa descartadas.
O sobredimensionamento producido no parque de vivendas e solo comprometido, ten producido un
efecto de abandono, degradación, e empobrecemento do espacio urbano e as contornas rurais. A falla
de políticas de recuperación, rehabilitación e posta en valor das edificacións existentes, ou núcleos
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semiabandoados pola perda de poboación fronte os crecimentos periurbanos, e as dificultades
administrativas para a renovación e consolidación das edificacións existentes, non axuda a contención
das tendencias expansivas fronte a necesidade de consolidación e preservación dos terreos naturais.
Tanto as directrices europeas, como as normativas estatais e autonómicas, están a promulgar medidas
nesta dirección, de fomentar a consolidación do solo comprometido, fronte a ocupación de novo
territorio.
O Decreto 19/2011, de 10 de Febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de
ordenación do territorio, da Comunidade Autónoma de Galicia, que teñen como finalidade
básica definir un Modelo territorial para Galicia, toma como referencias fundamentais:
a. O desenvolvemento económico equilibrado e sostible, para que Galicia se siga aproximando aos
niveis de renda e de riqueza das rexións mais desenvolvidas.
b. A cohesión social e a mellora da calidade de vida da poboación, de xeito que todas as p
ersoas dispoñan dun nivel axeitado de servizos e de oportunidades.
c. A utilización racional do territorio e a sustentabilidade ambiental, mediante a xestión responsable
dos recursos naturais e a protección do medio.
Estas directrices serven como referencia para o resto das figuras de planificación e para as actuacións
que desenvolvan tanto as Administracións coma os particulares.
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As determinacións contidas nestas directrices terán forza vinculante congruente coa súa función de
instrumento directriz, podendo ser excluíntes de calquera outro criterio, localización, uso ou
deseño territorial ou urbanístico, ou orientativas, que deberán ser concretadas pola Administración
competente.
Entre as determinacións excluíntes, podemos atopar:
- Potenciar os núcleos rurais de Galicia como cédula básica do sistema de asentamentos e elemento
identificativo do modelo de ocupación tradicional do territorio, outorgando prioridade á súa
rehabilitación.
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- Impulsar procesos socioeconómicos que dinamicen as áreas rurais que mais acusan os efectos da
crise demográfica e da despoboación.
- Consolidar a identidade e a singularidade das cidades e vilas de Galicia, apoiando os seus
compoñentes de excelencia e impulsando proxectos que melloren a súa calidade urbana e a súa
capacidade competitiva.

- Contribuir a un modelo territorial que considere a vocacionalidade ou potencialidade do territorio na
ordenación do medio físico soporte do modelo, analizando a súa capacidade de acollida para os
distintos usos.
- Estruturar o litoral como un ámbito de excelencia territorial, que integre zonas naturais, centros
urbanos e núcleos tradicionais, reorientando os procesos de urbanización difusa cara a un sistema

mais compacto, de maior complexidade (diversidade de usos) e atractivo, caracterizado pola súa
calidade de posibilidades de vida e traballo.
- Fortalecer os equipamentos e dotacións dos núcleos estruturantes do sistema rural aumentando

a súa variedade e, sobre todo, elevando os niveis de servizo co fin de proporcionar unha oferta de
calidade, adecuada ás necesidades da poboación e con capacidade para aumentar o atractivo destes

núcleos como centros de residencia e actividade.
- Desenvolver espazos orientados ás actividades de I+D+I como elementos determinantes para
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asentar o potencial de futuro de Galicia e da súa capacidade para configurar un ámbito de liderado
espacial.
Ademais, dentro das deteminacións excluíntes para un Concello como Nigrán, podemos atopar:

-Procurarase que se concentren nos núcleos principais dos Concellos as dotacións básicas de tipo
administrativo, docente, sanitario, cultural e demais servizos de carácter local.
E dentro das determinacións orientativas:

-O planeamento urbanístico municipal e os plans e programas das administracións considerarán os
ámbitos parroquiais nos seus diagnósticos para a planificación, e procurarán localizar as súas

actuacións de dotación ou desenvolvemento nos núcleos principais das citadas parroquias,
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aproveitando o seu carácter de centralidade e relación parroquial, para optimizar a rendibilidade social
dos recursos.
Dentro das determinacións excluíntes para o desenvolvemento e ordenación dos asentamentos, pódese
atopar:

Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico que prevexan o
desenvolvemento de actuacións de carácter residencial deberán fundamentar as súas previsións nun
diagnóstico xustificado da necesidade de novas vivendas no horizonte temporal establecido na súa
estratexia de actuación que, a tal efecto, deberá fundamentarse nas previsións do ritmo da evolución
das condicións sociodemográficas e socioeconómicas do seu ámbito de influencia.
Ademais, deberán cuantificar e analizar o parque actual de vivenda e o seu estado de conservación,
incluíndo as vivendas baleiras e sen uso e valorar as medidas que, de ser o caso, haxa que adoptar

para a substitución ou a mellora de edificacións non habitables ou ruinosas, así como o estímulo
á rehabilitación.

- O planeamento urbanístico, priorizará a compactación das cidades, vilas e núcleos existentes

fronte a súa expansión sobre terreos en estado natural, mediante operacións de de rehabilitación,
reforma e consolidación no seu interior. Asemade, evitaranse os crecementos ao longo das vías de
comunicación.
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Establecerán medidas tendentes a incorporación de usos deficitarios (distintos do residencial) e a

mestura de usos complementarios, evitando ordenacións monofuncionais e segregacións económicas
e sociais.
Como determinacións orientativas, entre outras:

Procurarase establecer modelos de ordenación urbana de densidade media ou alta que contribúan a

acadar niveis de masa crítica suficentes para facilitar as relacións sociais e viabilizar a implantación

de dotacións, servizos e actividades terciarias e de ocio, tanto públicas como privadas.

-Nos ámbitos de interese do patrimonio cultural e nos núcleos vinculados ás áreas estratéxicas de
conservación consideraranse prioritarias as estratexias de rehabilitación fronte as operacións de
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novos crecementos.

Nos concellos turísticos e nos territorios de preferente actuación turística fomentarase a promoción e

protección dos recursos turísticos e potenciaranse os servizos de aloxamento de calidade como
alternativa preferible á segunda residencia.
II. Por outra banda, a lexislación estatal, nomeadamente a “Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas”, actualmente refundida no Real Decreto
Lexislativo 7/2015, do 30 de Outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e

rehabilitación urbana, recollida xa na exposición de motivos da Lei do solo de Galicia, pretende
contribuir á recuperación e reactivación do sector da construción mediante a potenciación das

actuacións sobre o patrimonio inmobiliario e a edificación existente. Asimesmo, asume as
esixencias Europeas relativas a eficiencia enerxética dos edificios. Neste sentido, e segundo o
preámbulo da Lei, esta persigue os obxectivos de potenciar a rehabilitación edificatoria e a

rexeneración e renovación urbanas, eliminando os atrancos

existentes e creando mecanismos

específicos que a fagan viable economicamente; establecer un marco normativo axeitado para

posibilitar a reconversión e reactivación do sector da construción, e finalmente, fomentar a calidade,
sustentabilidade e competitividade na edificación e no solo, co fin de dar cumprimento os obxectivos
marcados pola normativa europea en materia de eficiencia enerxética e redución de emisións.
Segundo o preámbulo da Lei, a tradición urbanística española, ven descompensando o equilibrio entre
a creación de nova cidade, fronte as operacións nos tecidos urbanos existentes, de moita mais
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complexidade.
A reconversión dos sectores inmobiliarios e de construción cara as actuacións de rehabilitación e
rexeneración urbana, é fundamental para o camiño da recuperación económica, sendo moi difícil, de
outro xeito, que estos sectores podan contribuir ao crecemento da economía.
Non existe un desenvolvemento lexislativo que sustente as operacións de rehabilitación, rexeneración
e renovación urbana, e ademais, ou incluso, a súa viabilidade técnica e económica. E preciso, polo
tanto, xerar un marco lexislativo idóneo para as devanditas operacións, enchendo as lagoas legais
existentes, e removendo os obstáculos que as imposibilitan na práctica.
Evidentemente, un destes atrancos é un planeamento municipal obsoleto, non sensible coa actual
realidade socioeconómica do pais, e polo tanto do municipio, e vixente e casi petrificado dende os
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anos nos que primaban as políticas expansivas fronte a contención e compactación do territorio,
descoñecedora das innovacións tecnolóxicas e dos criterios de sustentabilidade, e polo tanto moi
alonxada das directrices actuais para o desenvolvemento e a ordenación do territorio.
A isto débese engadir as directivas europeas relativas a eficiencia enerxetica, íntimamente ligadas as
edificacións, que representan o 40% do consumo de enerxía final da UE. Existe unha obriga de
redución das emisións de CO2, o que debería mobilizar estratexias de renovacións exhaustivas en

edificios residenciais e comerciais, que melloren o rendemento enerxético do parque inmobiliario

existente, favorecendo a incorporación de novos materiais enerxeticamente eficentes, sustentables e na
medida do posible, renovables.

Tanto a recuperación económica como a eficiencia enerxetica, que vai unido a renovación e
rexeneración inmobiliaria, contribúe activamente a sustentabilidade ambiental, a cohesión social e a
mellora da calidade de vida de tódolos cidadáns.

Recolle tamén o preámbulo da Lei, que operar sobre o patrimonio inmobiliario existente, debe
contribuir ao aforro enerxético, co relanzamento da industria de materiais, instalacións e dotacións das

edificacións e das tecnoloxías das enerxías renovables.

Os obxectivos perseguidos pola Lei 8/2013 son os seguintes:
-Potenciar a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, eliminando trabas
actualmente existentes e creando mecanismos específicos que a fagan viable e posible.
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-Ofrecer un marco normativo axeitado para permitir a reconversión e reactivación do sector da

construción, atopando novos ámbitos de actuación, en concreto, na rehabilitación edificatoria e na

rexeneración e renovación urbanas.
-Fomentar a calidade, a sustentabilidade e a competitividade, tanto na edificación, como no solo,
apertando noso marco normativo o marco europeo, sobre todo en relación cos obxectivos de eficiencia,
aforro enerxético e loita contra a pobreza enerxética.
Para lograr os devanditos obxectivos, a Lei introduce modificacións nas seguintes lexislacións:
Texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Ley 7/2015, 30 de Octubre por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
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Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control
del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
A Lei trata de asegurar a calidade e sustentabilidade do parque edificado, así como a consecución das
condicións básicas en materia de conservación e accesibilidade.
Así, o Artigo 3 do Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de Outubro, establece:

Os poderes públicos formularán e desenvolverán no medio urbano as políticas da súa respectiva
competencia de acordo cos principios de sustentabilidade económica, social e medioambiental,

cohesión territorial, eficiencia enerxética e complexidade funcional, procurando que esté
suficientemente dotado e que o solo se ocupe de maneira eficiente, combinando os usos de forma
funcional. En particular:

a) Posibilitarán o uso residencial en vivendas constitutivas de domicilio habitual nun contexto

urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidade adecuada e integrado
socialmente, provisto do equipamento, os servizos, os materiais e produtos que eliminen ou, en
todo caso, minimicen, por aplicación da mellor tecnoloxía disponible no mercado a precio
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razoable, as emisións contaminantes e de gases de efecto invernadoiro, o consumo de auga,
enerxía e a produción de residuos, e melloren a súa xestión.
b) Favorecerán e fomentarán a dinamización económica e social e a adaptación, a
rehabilitación e a ocupación das vivendas baleiras ou en desuso.
c) Mellorarán a calidade e a funcionalidade das dotacións, infraestruturas e espazos públicos o
servizo de todos os cidadáns e fomentar uns servizos xerais mais eficentes económica e
ambientalmente.
d) Favorecerán, coas infraestruturas, dotacións, equipamentos e servizos que sexan precisos, a
localización de actividades económicas xeradoras de emprego estable, especialmente aquelas
que faciliten o desenvolvemento da investigación científica e de novas tecnoloxías, mellorando
os tecidos produtivos, por medio dunha xestión intelixente.
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e) Garantirán o acceso universal dos cidadáns, de acordo cos requirimentos legais mínimos, ós
edificios de uso privado e público e as infraestruturas, dotacións, equipamentos, transportes e
servizos.
f) Garantirán a mobilidade en custe e tempo razoable, a cal se baseará nun adecuado equilibrio
entre todos los sistemas de transporte, que, no entanto, outorgue preferencia ao transporte
público e colectivo e potencie os desprazamentos peonís e en bicicleta.
g) Integrarán no tecido urbano cantos usos resulten compatibles coa función residencial, para
contribuir ao equilibrio das cidades e dos núcleos residenciais, favorecendo a diversidade de
usos, a aproximación dos servizos, as dotacións e os equipamentos á comunidade residente, así
como a cohesión e a integración social.
h) Fomentarán a protección da atmósfera e o uso de materiais, produtos e tecnoloxías limpas
que reduzan as emisións contaminantes e de gases de efecto invernadoiro do sector da
construción, así como de materiais reutilizados e reciclados que contribúan a mellorar a
eficiencia no uso dos recursos. Tamén previrán e, en todo caso, minimizarán na maior medida
posible, por aplicación de todos os sistemas e procedementos legalmente previstos, os
impactos negativos dos residuos urbanos e da contaminación acústica.
i) Priorizarán as enerxías renovables fronte a utilización de fontes de enerxía fósil e combater a
pobreza enerxética fomentando o aforro enerxético e o uso eficiente dos recursos e da enerxía,
preferentemente de xeración propia.
j) Valorarán, no seu caso, a perspectiva turística e permitir e mellorar o uso turístico
responsable.
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k) Favorecerán a posta en valor do patrimonio urbanizado e edificado con valor histórico ou
cultural.
l) Contribuirán o uso racional da auga, fomentando unha cultura de eficiencia no uso dos
recursos hídricos, baseada no aforro e na reutilización.

O Artigo 24 da mesma Lei, xa prevé a necesidade de efectuar cambios normativos para a

consecución dos obxectivos marcados:

Artígo 24 Regras específicas das actuacións sobre o medio urbano.
1. As actuacións sobre o medio urbano que impliquen a necesidade de alterar a ordenación

urbanística vixente, observarán os trámites procedimentais requiridos pola lexislación aplicable
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para realizar a correspondente modificación. No entanto, tal lexislación poderá prever que
determinados programas ou outros instrumentos de ordenación, apróbense de xeito simultáneo a
aquela modificación, ou independentemente dela, polos procedementos de aprobación das normas
regulamentarias, cos mesmos efectos que terían os propios plans de ordenación urbanística. En
calquera caso, incorporarán o informe ou memoria de de sustentabilidade económica que regula o
apartado 5 do artigo 22.
....
4. Será posible ocupar as superficies e espazos libres ou de dominio público que resulten

indispensables para a instalación de ascensores ou outros elementos que garantan a accesibilidade

universal, así como as superficies comúns de uso privativo, tales como vestíbulos, descansos,
sobrecubertas, voos e soportais, tanto se se ubican no solo, como no subsolo ou voo, cando non
resulte viable técnica ou economicamente, ningunha outra solución e sempre que quede asegurada a
funcionalidade dos espazos libres, dotacións públicas e demais elementos do dominio público.
Os instrumentos de ordenación urbanística garantirán a aplicación da regra básica establecida no
parágrafo anterior, ben permitindo que aquelas superficies non computen a efectos de volumen

edificable, nin de distancias mínimas a lindeiros, outras edificacións ou a vía pública ou
aliñacións, ben aplicando calquera outra técnica que, de conformidade coa lexislación aplicable,
consiga a mesma finalidade.
5. O disposto no apartado anterior será tamén de aplicación ós espazos que requiran a realización de
obras que consigan reducir o menos, nun 30 por cento a demanda enerxética anual de calefacción
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ou refrixeración do edificio e que consistan en:
a) A instalación de aillamento térmico ou fachadas ventiladas polo exterior do edificio, ou o

pechamento ou acristalamento das terrazas xa teitadas.

b) A instalación de dispositivos bioclimáticos encostados as fachadas ou cubertas.

c) A realización das obras e a implantación das instalacións necesarias para a centralización ou

dotación de instalacións enerxéticas comúns e de captadores solares ou outras fontes de enerxía

renovables, nas fachadas ou cubertas cando consigan reducir o consumo anual de enerxía primaria
non renovable do edificio, o menos, nun 30 por cento.
d) A realización de obras en zonas comúns ou vivendas que logren reducir, o menos, nun 30 por
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cento, o consumo de auga no conxunto do edificio.

6. Cando as actuacións referidas nos apartados anteriores afecten a inmobles declarados de interese

cultural ou suxeitos a calquera outro réxime de protección, se buscarán solucións innovadoras que
permitan realizar as adaptacións que sexan precisas para mellorar a eficiencia enerxética e garantir a
accesibilidade, sen perxuizo da necesaria preservación dos valores obxecto de protección. En
calquera caso, deberán ser informadas favorablemente, ou autorizadas, no seu caso, polo órgano
competente para a xestión do réxime de protección aplicable, de acordo coa súa propia normativa.

III. Igualmente, o Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de

fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016, establece:

“A realidade económica, financieira e social hoxe imperante en España, aconsella un cambio de
modelo que equilibre ambos xeitos de acceso á vivenda e que, a súa vez, propicie a mobilidade que
reclama a necesaria reactivación do mercado laboral. Un cambio do modelo que busque o equilibrio
entre a forte expansión promotora dos últimos anos e o insuficente mantemento e conservación do

parque inmobiliario xa construido, non só porque constitúe un pilar fundamental para garantir a

calidade de vida e o disfrute dun medio urbano adecuado por parte de todolos cidadáns, senón porque
ademais, ofrece un amplo marco para a r eactivación do sector da construción, a xeración de emprego
e o

aforro e a eficiencia enerxética, en consonancia coas esixencias derivadas das directivas

europeas na materia.”
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3.- OBXECTO E ÁMBITO DA MODIFICACIÓN.
Toda esta normativa que se ten promulgado recentemente, e co denominador común da rexeneración urbana,
contención, aforro enerxético, desenvolvemento sostible, accesibilidade universal, concentración de recursos
e dotacións, estímulo económico, etc, choca, como non pode ser doutro xeito, con determinadas disposicións
de carácter municipal, nomeadamente as NNSS de planeamento, con mais de 20 anos de vixencia.
Semella necesario modificar, matizar ou eliminar determinadas disposicións, conceptos, limitacións ou
obrigas que producen a devandita colisión normativa. Non é, con todo, obxecto desta modificación,
introducir cambios de modelo, nin clasificación ou cualificación de solo, nin aumentos de intensidade
edificatoria ou ocupación do territorio, senón artellar pequenas correccións no texto da normativa, que
posibiliten, ou a lo menos non obstaculicen, os obxectivos marcados polas normativas recentes no tocante os
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temas xa aludidos, en evidente beneficio do interese público, adaptando a normativa dramaticamente
desfasada as directrices e lexislacións vixentes. Considérase tamén preciso aproveitar a complexa tramitación
administrativa que require hoxe en día unha modificación de planeamento para introducir adaptacións
derivadas da normativa sectorial que xa teñen sido formalmente esixidas polo órgano competente,
nomeadamente as relativas á normativa aeroportuaria e de costas.
Xa que logo, semella necesario operar correccións sobre os seguintes aspectos:
- Regulación do réxime das edificacións preexistentes.
-Obras permitidas en edificacións obxecto dalgunha protección.
-Materiais, elementos de composición e integración das edificacións na contorna.
-Regulación de equipamentos, e fomento da diversidade de usos compatibles nos núcleos rurais e urbanos.
-Condicións das urbanizacións, e especial regulación no solo urbano consolidado.
-Integración de enerxías renovables, e minimización da contaminación do solo e acuiferos.
-Adaptación do planeamento á normativa aeroportuaria.
-Adaptación do planeamento á normativa de costas.
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4.- MARCO LEGAL E COMPETENCIAL.
A modificación singular do planeamento municipal configúrase como unha potestade administrativa
residenciada no municipio e na Comunidade Autónoma como administracións con competencias para
establecer a ordenación urbanística do territorio e formular o planeamento, con suxeición ao control
xurisdicional a posteriori, tanto no que se refire a cuestións de legalidade como á verificación da realidade
dos feitos que amparan as decisións administrativas. A actual regulación urbanística respecto da alteración da
planeamento urbanístico atópase recollida na Lei 2/2016 (LSG), no artigo 83.
As modificacións puntuais dos instrumentos de planeamento teñen por obxecto e ese debe ser o seu máximo
referente, a alteración dalgúns dos seus elementos e determinacións, permanecendo iguais todos os restantes,
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pero débena levar a cabo por razóns de interese público e a través dunha visión de conxunto, propia do
planeamento ao que modifican, estando prohibidas as modificacións puntuais da planeamento efectuadas co
propósito principal de legalizar ou regularizar edificacións ilicitamente construídas, considerándose tales
modificacións incursas en desviación de poder.
En efecto, é reiterada a Xurisprudencia que considera que a modificación da planeamento incorre en vicio de
nulidade cando non se dirixe, como se debe, á satisfacción do interese público, senón exclusivamente á de
intereses particulares, excedendo por iso dos límites recoñecidos á potestade discrecional de planeamento e
incorrendo en falta de motivación e fraude de lei.
Pero respectando estas limitacións resulta indubidable a potestade («potestas variandi») que ostenta a
entidade local para iniciar discrecionalmente a modificación do planeamento con vistas a adaptalo ás
esixencias cambiantes que a Administración está obrigada a reflectir ao regular o modelo territorial idóneo
para satisfacer eses intereses públicos ou xerais; e en casos como o actual o Concello non só pode senón que
está obrigado a abordar a súa modificación para garantir que a ordenación pretendida pola planeamento
municipal poida levar a efecto nas debidas condicións de estabilidade e seguridade xurídica, principios
fundamentais que deben garantir os instrumentos de planeamento urbanística en canto disposicións xerais
configuradoras do réxime de dereitos e deberes da propiedade do solo.
Esta modificación do planeamento municipal do Concello de Nigrán, pola propia entidade do obxecto do
documento, así como polo alcance e incidencia da alteración pretendida, como mais adiante se verá, non
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pode considerarse unha revisión do planeamento municipal, debéndose encadrar necesariamente como
modificación puntual do mesmo, xa que non comporta 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, como se dispón no artigo 83.3
“3. Enténdese por revisión de planeamento xeral a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e
orgánica do territorio ou da clasificación do solo, motivada pola elección dun novo modelo territorial
distinto, pola aparición de circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou económico, que inciden
sustancialmente sobre a ordenación ou polo esgotamento da súa capacidade.
Neste trámite atópase agora mesmo o Concello de Nigrán, cun PXOM (documento que sustituiría as NNSS
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segundo a lexislación vixente) aprobado inicialmente polo Pleno do Concello en Sesión de data 14/6/2013.
Segundo o Artigo 83.4 da LSG:
“4. Nos demais supostos, a alteración das determinacións do Plan considerarase como modificación deste,
ainda cando a dita alteración implique cambios na clasificación, na cualificación do solo ou na delimitación
do ámbito dos polígonos.”
Asimesmo, o punto 5 do mesmo artigo establece:
“5. A revisión do planeamento e as modificacións de calquera dos seus elementos suxetaranse as mesmas
disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación.
En canto a modificación dos plans, o Artigo 83 da LSG, nos seu punto 1 establece:
“1. Calquera modificación de planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de interés público
debidamente xustificadas.”
Este artigo, xa foi modificado coa Lei 2/2010, sufrindo unha importante modificación, no sentido de
flexibilizar tanto os motivos de interese público, como os momentos de tramitación. Así, cando en
lexislacións anteriores os motivos de interese público estaban “taxados”, nomeadamente:
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“...encamiñados a mellora substancial da ordenación urbanística vixente, o desconxestionamento urbano, a
mellora da articulación dos espacios libres, e dos volúmenes construidos, á eliminación de usos non
desexables ou a incorporación de outros non necesarios, a creación de novas dotacións urbanísticas
públicas, a resolución de problemas de circulación e outros fins públicos.”
Agora a redacción queda reducida a xustificación de razóns de interese público. Se ben “outros fins

públicos” xa figuraba na redacción anterior, semella que a lexislación modificada deixa as causas de interese
á aquelas que motivadamente se poidan xustificar, baixo a única premisa do interese público.
Ademais, se na redacción anterior á Lei 2/2010, establecíase que:
“2. Non poderán formularse novas modificacións de planeamento urbanístico durante a tramitación dun
Esta copia pode verificarse en sede.nigran.org introducindo o CSV R4L3GQVLCFPZ1H85

Plan Xeral de Ordenación Municipal ou da súa revisión; esto é, dende a súa aprobación inicial ata a súa
aprobación definitiva, agás en execución de sentenzas.”
Na vixente redacción, a Lei non establece limitación algunha ao momento ou estado de tramitación do
planeamento, polo que a aprobación inicial do PXOM de Nigrán non supón impedimento algún para a
formulación dunha modificación das NNSS.
Polo tanto, sobradamente xustificado o interese público nos antecedentes deste documento, descríbense a
continuación as concretas modificacións propostas no texto normativo, para acadar os obxectivos sinalados.
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5.- MEMORIA INFORMATIVA E XUSTIFICATIVA:
5.1 DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DA MODIFICACIÓN.
5.1.1 Regulación do réxime de fóra de ordenación.
As edificacións fóra de ordenación, concepto tradicional urbanístico para aquelas edificacións que, por algún
motivo, ou simplemente por carecer de título habilitante, non se axusten a Ordenación vixente en cada
momento, ten sufrido unha evolución lexislativa, na lei do solo. De considerarse edificacións destinadas a
súa desaparición, con un réxime de actuacións permitidas tremendamente restritivo, pasou a, na actualidade,
ser consideradas edificacións cun réxime especial, pero solo nos casos mais graves, especialmente restritivo
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nas actuacións permitidas.
Asi, a recentemente derogada Lei 2/2010, veu a distinguir entre costrucións fóra de ordenación por “total
incompatibilidade co planeamento”, de aquelas so “parcialmente incompatibles” co planeamento. As
incluídas no primer suposto, si se lles aplicaría un réxime restritivo, mais cercano ó tradicional concepto de
edificación “destinada a desaparecer” ou polo menos, a non prepetuarse no tempo. No segundo dos casos, se
estableceu tamén un réxime especial, por seren edificacións non acordes o planeamento, pero que non busca
a súa “desaparición”, senón mais ben a súa aproximación ou adaptación a ordenación prevista, e en calquera
caso, a súa utilización nas mellores condicións posibles de funcionalidade, seguridade, habitabilidade, etc.
A recente aprobación da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, deu un paso mais de concreción, definindo un único
estado de fóra de ordenación, cun réxime similar o anterior de fóra de ordenación por “total
incompatibilidade”, limitado a casos taxados:
“Art. 90 Edificios fóra de Ordenación.
1. Os edificios, construcións e instalacións erixidos con anterioridade á aprobación definitiva do
planeamento urbanístico que resultaren incompatibles coas súas determinacións por estaren
afectados por viarios, zonas verdes, espazos libres, dotacións e equipamentos públicos quedarán
incursos no réxime de fóra de ordenación.
Nestas construcións só poderán realizarse obras de conservación e as necesarias para o
mantemento do uso preexistente, debendo renunciar expresamente os propietarios ao incremento do
valor expropiatorio.
2. O planeamento urbanístico determinará o réxime ao que deban someterse as edificacións,
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construcións e instalacións preexistentes á súa aprobación definitiva que non sexan plenamente
compatibles coas súas determinacións, pero que non estean incursas na situación de fóra de
ordenación, conforme o sinalado no punto anterior, e poderanse realizar, como mínimo, as obras
sinaladas no punto anterior.”

Polo tanto, a nova lexislación limita o concepto e as limitacións de fóra de ordenación a aquelas que estean
afectadas por

viarios, zonas verdes, espazos libres, dotacións e equipamentos públicos, deixando ao

planeamento ó réxime aplicable a outras edificacións non conformes a planeamento, pero non afectadas por
aqueles, e cun réxime mínimo, que poderá ser completado por este.

Ademais, non se debe esquecer, que as novas lexislacións establecen a “accesibilidade universal” por encima
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que calquera outra limitación urbanística, como así se recolle na Lei 8/2013 e outras, e se completan os
tradicionais conceptos incluídos na obriga de “conservación”, dado que se modifica a Ley 38/1999, de 5 de

noviembre, de Ordenación de la Edificación, para dar unha nova redacción os artigos 2 e 3, de xeito que os
requisitos relativos a funcionalidade, seguridade e habitabilidade queden incluídos no deber de
conservación.

Igualmente, se modifica o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico

de la Edificación, segundo o preámbulo da ley 8/2013 “co obxecto de resolver os problemas que plantexa en

relación coa rehabilitación, e que veñen sendo reclamados polos principais axentes do sector. Entre ditas
modificacións, destacan as que tratan de eliminar as definicións relacionadas con obras de rehabilitación
que actualmente inducen a erro, a inclusión de criterios de flexibilidade e non empeoramento na aplicación
do Código Técnico ás intervencións en edificios existentes e, por último, a obriga de declarar o nivel de
prestacións acadado e as condicións de uso e mantemento derivadas da intervención. Nos dous últimos
casos, trátase de achegar un elemento de trasparencia no mercado e posta en valor da rehabilitación. Todo

elo con independenza de que se fagan posteriores modificacións deste Código, con carácter eminentemente
técnico, coa finalidade de ir adaptandoo a intervención sobre os edificios existentes, que revestirían xa a
forma de Orde Ministerial.”
E para abundar na modificación do tradicional concepto de obriga de conservación, modificase o Texto
refundido de la Ley de Suelo. Segundo se recolle textualmente no preámbulo da Ley 8/2013, “En primeiro
lugar, complétase a regulación do deber legal de conservación, para sistematizar os tres niveis que xa, de

conformidade coa lexislación vixente, o configuran: un primeiro nivel básico ou estrito, no que o deber de
conservación conleva, con carácter xeral, o destino a usos compatibles coa ordenación territorial e
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urbanística e a necesidade de garantir a seguridade, salubridade, accesibilidade e ornato legalmente
esixibles. Ademais, con carácter particular, o deber legal de conservación tamén conten a necesidade de
satisfacer os requisitos básicos da edificación, establecidos no artigo 3.1 da ley 38/1999, de 5 de Novembro,
de Ordenación da Edificación, co que dótase de maior coherencia a tradicional referencia deste deber a
seguridade e salubridade, sen que o cumprimento destes requisitos signifique, con carácter xeral, a
aplicación retroactiva do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real Decreto 314/2006, de 17 de
Marzo, a edificación construída con anterioridade á entrada en vigor do mesmo.
Un segundo nivel, no que o deber de conservación inclúe os traballos e obras necesarios para adaptar e
actualizar progresivamente as edificacións, en particular as instalacións, as normas legais que sexan
explícitamente esixibles en cada momento. Non se trata de aplicaren con carácter retroactivo a normativa,

senón de incluír neste deber as obrigas que para a edificación existente explicitamente introduza a
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normativa do sector co obxectivo de manter as súas condicións de uso, de acordo coa evolución das
necesidades sociais.
E un terceiro nivel, no que se define con maior precisión e perfílase mais especificamente, o carácter das
obras adicionais incluídas dentro do propio deber de conservación, por motivos de interese xeral,
desenvolvendo o que a Lei do solo definiu como “mellora”. Distínguense así dous supostos:os tradicionais
motivos turísticos ou culturais, que xa forman parte da lexislación urbanística autonómica, e a mellora para
a calidade e sustentabilidade do medio urbano, que introduciu a Lei 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía
Sustentable, e que pode consistir na adecuación parcial, ou completa, a todas ou a algunha das esixencias
básicas establecidas no xa citado CTE. En ambos casos, a imposición do deber requirirá que a
Administración, de xeito motivado, determine o nivel de calidade que deba ser acadado polo edificio, para
cada unha das esixencias básicas a que se refira a imposición do mesmo e o límite mantense no mesmos
términos que xa contén a lexislación en vigor.
A modificación exposta non impón, polo tanto, novas obras de conservación de inmobles, xa que o deber de
conservación tivo e segue tendo os mesmos contidos que agora observa o artigo 9 do texto refundido da lei
do solo. (actualmente Art 17 RDTRLSRU). Tamén son xa obrigatorias, sempre que encaixen no concepto

de axustes razoables, as obras que deben garantir a accesibilidade universal, tendo como límite máximo o
seu cumprimento no ano 2015.”
Asi, o Artigo 17.3 do texto Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana, queda redactado como
segue:
“3. En particular, cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservación comprende, además de
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los deberes de carácter general exigibles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, la realización de
los trabajos y las obras necesarios para:
a) Satisfacer, con carácter general, los requisitos básicos de la edificación establecidos en el artículo 3.1 de

la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

b) A
 daptar y actualizar sus instalaciones a las normas legales que, para la edificación existente, les sean
explícitamente exigibles en cada momento. “
E o devandito artigo da LOE establece:
“1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección
del medio ambiente, se establecen los siguientes requisitos básicos de la edificación, que deberán
satisfacerse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción, el
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mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las
intervenciones que se realicen en los edificios existentes:
a) Relativos a la funcionalidad:
a.1) Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en
el edificio.
a.2) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
a.3) Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo
con lo establecido en su normativa específica.
a.4) Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su
normativa específica.
b) Relativos a la seguridad:
b.1) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
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b.2) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
b.3) Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas.
c) Relativos a la habitabilidad:
c.1) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestión de toda clase de residuos.
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c.2) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
c.4) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.
2. El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las
exigencias básicas de calidad de los edificios de nueva construción y de sus
instalaciones, así como de las intervenciones que se realicen en los edificios
existentes, de acuerdo con lo previsto en las letras b) y c) del artículo 2.2, de tal
forma que permita el cumplimiento de los anteriores requisitos básicos.”

Como o propio preámbulo da Lei 8/2013 aclara, non se trata de impor aplicacións de normativas técnicas con
carácter retroactivo a edificacións existentes, senón de posibilitar a adaptación e actualización progresiva as
normas legais aplicables de cada momento.
Con toda esta nova regulación, que afecta o réxime de fóra de Ordenación, e que poderíamos sintetizar:
-Delimitación do réxime de fóra de ordenación a situacións taxadas, remitindo o resto das situación ao
planeamento.
-Ampliación do concepto de deber de conservación, a aspectos de funcionalidade, seguridade e
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habitabilidade, vinculado cos conceptos da LOE.
-A obriga de garantir a accesibilidade universal.
-A adaptación das instalacións as normativas que van entrando en vigor.

Semella necesario operar modificacións nos epígrafes das NNSS que veríanse comprometidos,
nomeadamente:
Apartado 3.9 Normas reguladoras das situacións de fóra de ordenación.
Este apartado que regula as situacións de fóra de ordenación, na vixente redacción das NNSS, articúlase en 5
subapartados:
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1. Parcela fóra de aliñación.
2. Edificación fóra de aliñación.
3. Edificación fóra de ordenación.
4. Declaración expresa de edificación fóra de ordenación.
5. Obras en edificacións fóra de Ordenación.
En canto a parcela fóra de aliñación, fai referencia o cumprimento da condición de soar, algo perfectamente
regulado pola LSG, e que polo tanto non ten obxecto que apareza novamente regulado no planeamento xeral,
o ser algo de obrigado cumprimento segundo a lexislación do solo tanto autonómica como estatal.
En canto a edificación fóra de aliñación, pode ser perfectamente incluído dentro do concepto de edificación
afectada polo vial, no caso de estar atravesada, e polo tanto fóra de ordenación. No caso de edificación que

non se posiciona en aliñación, estando obrigado polo planeamento, non hai invasión de vial, polo que

quedará dentro das edificacións non conformes o planeamento, pero sen consideración de fóra de ordenación.
Edificación fóra de ordenación, debería ser o corpo do precepto, e onde se relacionen os casos taxados pola
LSG., asi como as obras admisibles, segundo o establecido nesta.
Xunto co anterior, deberá darse unha regulación para as obras non conformes a planeamento, pero non fóra
de ordenación, sendo sensibles os novos plantexamentos en canto a obras de conservación, accesibilidade
universal, incorporación de tecnoloxías e enerxías limpas e renovables, etc.
E por último, en canto a declaración “expresa” de situación de fóra de ordenación, as NNSS semellan
establecer algo similar a distinción entre unha incompatibilidade de maior ou menor trascendencia, o falar da
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gravidade do incumprimento. Esto é semellante a distinción que contempla a LSG entre fóra de ordenación, e
outras incompatibilidades, polo que non ten sentido mantelo, podendo, polo contrario, introducir confusión
na interpretación do precepto.
Ademais, o precepto debería referirse ó réxime das edificacións preexistentes, nas que ademais das fóra de
ordenación, quedasen incluídas as que sexan desconformes coa ordenación, quedando así todas as

edificacións existentes nunha das tres posibles situacións:
-Conformes a ordenación.
-Desconformes coa ordenación.
-Fóra de ordenación.
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5.1.2 Obras permitidas en edificacións obxecto dalgunha protección.
Regulado polas NNSS no apartado 3.8.4 Patrimonio cultural, debería recollerse o que establece o texto
Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana, no seu artigo 24, e que especificamente recolle no

punto 6:
“...

6. Cando as actuacións referidas nos apartados anteriores afecten a inmobles declarados de interese
cultural ou suxeitos a calquera outro réxime de protección, se buscarán solucións innovadoras que permitan
realizar as adaptacións que sexan precisas para mellorar a eficiencia enerxética e garantir a accesibilidade,
sen perxuizo da necesaria preservación dos valores obxecto de protección. En calquera caso, deberán ser
informadas favorablemente, ou autorizadas, no seu caso, polo órgano competente para a xestión do réxime
de protección aplicable, de acordo coa súa propia normativa. “
Polo tanto, as “obras permitidas” nas edificacións obxecto de protección integral e non integral, deberán ser
sensibles ó parágrafo anteriormente transcrito.
Ademais, e tendo en conta o preámbulo da Lei 8/2013:
“...co obxecto de resolver os problemas que plantexa en relación coa rehabilitación, e que veñen sendo
reclamados polos principais axentes do sector. Entre ditas modificacións, destacan as que tratan de

eliminar as definicións relacionadas con obras de rehabilitación que actualmente inducen a erro, a
inclusión de criterios de flexibilidade e non empeoramento na aplicación.”
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Semella oportuno dar unha nova redacción as definicións do apartado 2.2, aproximando no posible ós
conceptos da LOE e do CTE, (conservación, mantemento e intervención nos edificios existentes), coas

particularidades das obras específicas en obras con algún tipo de protección, unificando no posible o
apartado 2.2 referido a edificacións con protección, coas obras en edificacións non protexidas que serán as

recollidas no epígrafe referido a edificacións preexistentes, que distinguirá entre edificacións conformes a
ordenación, fóra de ordenación por incompatibilidade parcial co planeamento, e fóra de ordenación por total
incompatibilidade co planeamento.

5.1.3 Materiais, elementos de composición e integración das edificacións na contorna.
Se existe algunha disciplina que evoluciona de xeito moito mais rápido que as lexislacións, son as
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innovacións tecnolóxicas, a investigación de materiais e técnicas construtivas, e a utilización de enerxias e
materiais sustentables e renovables, e como consecuencia, de xeito paralelo e íntimamente vinculado, as
linguaxes arquitectónicas e urbanas asociadas as novas técnicas e materiais.
Asimesmo, non debemos esquecer a disciplina da arquitectura, que absorbe todas estas evolucións, así como
as necesidades dos usuarios das edificacións, a cidadanía como protagonista dos espazos públicos, a
conservación e posta e valor do patrimonio cultural, etc, e que a miúdo choca de fronte coas normativas
pétreas e excesivamente simplificadoras, que si ben poden ser axeitadas para un contexto temporal concreto,
enseguida poden quedar superadas pola devandita evolución tecnolóxica, social ou cultural.
Deste xeito, a tendencia no urbanismo pasa por reducir as limitacións estéticas e compositivas xenéricas ou
maximalistas, para solicitar estudios polo miúdo no contexto temporal de cada construción proxectada.
E certo que si existen limitacións evidentes, como poden ser materiais molestos por reflectintes, nocivos,
contaminantes, inacabados ou non pensados para quedar vistos, perigosos polo seu sistema de colocación, ou
claramente distorsionadores nunha contorna protexida e fortemente caracterizada, pero estas deben ser
xustificadas e indubitables, para poder ser recollidas de xeito xenérico nunha regulación a nivel de
planeamento xeral.
Ademais, non debemos esquecer que a arquitectura e o urbanismo reflicten as pegadas da historia, e esta non
pode ser contaminada con arquitectura descontextualizada ou anacrónica, nun erróneo intento de reproducir
linguaxes ou estilos superados.
Neste sentido, a lexislación de patrimonio cultural de Galicia, é clara, cando se refire a intervención en bens
de interese cultural, o que ben podería ser aplicado ó escenario urbano, como ben de todos e que debe ser
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protexido:
Art 44 Lei 5/2016, de 4 de Maio de Patrimonio Cultural de Galicia.
“Artículo 44 Criterios de intervención en los bienes
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1. Las actuaciones que se lleven a cabo sobre los bienes declarados de interés cultural y catalogados
seguirán los criterios siguientes:
a) Salvaguarda de sus valores culturales y conservación, mejora y, en su caso, utilización adecuada
y sostenible.
b) Respeto por sus características esenciales y por los aspectos constructivos, formales,
volumétricos, espaciales y funcionales que los definen. Se procurará siempre la aplicación del
criterio de mínima intervención en los bienes artísticos.
c) Conservación de las contribuciones de todas las épocas existentes en el bien. Excepcionalmente
podrá ser autorizada la eliminación de alguna contribución de épocas pasadas en el caso de que
suponga una degradación comprobada del bien y de que dicha eliminación sea necesaria para
permitir su adecuada conservación y su mejor interpretación histórica y cultural. Las partes
eliminadas quedarán debidamente documentadas.
d) Preferencia por la utilización de técnicas y materiales tradicionales.
e) Compatibilidad de los materiales, productos y técnicas empleados en la intervención con los
propios del bien y sus valores culturales y pátinas históricas.
f) Discernimiento de la adición de materiales y técnicas empleados, evitando las adiciones
miméticas que falseen su autenticidad histórica.
g) Reversibilidad de las acciones de forma que pueda recuperarse el estado previo a la intervención.
Este criterio será prioritario al diseñar actuaciones de conservación y restauración.
h) Compatibilidad de su uso con la conservación de los valores que motivaron su protección.
i) No se utilizarán o aplicarán técnicas y materiales agresivos con las pátinas de valor cultural y con
los materiales originales o incompatibles con la debida conservación de los bienes.
2. La reconstrución de un bien destruido por conflictos, catástrofes naturales o causas intencionadas o
fortuitas podrá autorizarse excepcionalmente por razones de interés social, cultural o educativo.”

Valga este artigo como exemplo de que a reprodución, mímesis, falseamento, de materiais e linguaxes
descontextualizados, debe ser evitado, tanto nos inmobles protexidos como, por extensión, nas contornas das
cidades ou vilas. A convivencia de linguaxes arquitectónicas contemporáneos a súa data de edificación,
forma parte da pegada do paso do tempo polas cidades, e non debería ser obxecto de manipulación mediante
a incorporación de anacronismos construtivos.
Asimesmo, a incorporación de determinados materiais, texturas, cores, como concepto xenérico, ten o risco
de quedar obsoleto pola aparición de novos materiais, mais eficientes, ou simplemente pola simple caida en
desuso de determinadas tendencias ou cores que no momento da redacción do planeamento, poden parecer os
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mais axeitados, pero co paso do tempo non.
Valga como exemplo a imposición de cores verde, branco, vermello, na carpintería, probablemente vinculado
as cores das contornas mariñeiras, pero que non pode ser extensivo de forma unitaria a un termo municipal
completo, coa súa diversidade de contornas mariñeiras, rurais, urbanas, etc.
Igualmente, e certo que a pedra e un material de construción moi tradicional en Galicia, pero non semella,
hoxe en día, o material mais sostible que se pode empregar, dado o seu carácter de material non renovable,
aínda que parcialmente recuperable. Non entanto, existen materiais non fomentados e pouco utilizados, como
a madeira, que esta acreditado como o material de construción mas sostible, dada a súa capacidade de
fixación de carbono, e polo tanto limitador das emisións de CO2 a atmosfera. A explotación forestal e a
rexeneración de bosques, lonxe do que se poida pensar, é altamente beneficioso para a devandita merma de
emisións, tendo en conta que o poder de fixación de carbono dunha arbore nova e moi superior á dunha
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arbore vella. Ademais, a madeira e totalmente reciclable e biodegradable, sendo polo tanto un material moi
axeitado para a construción, en tódalas fases da súa utilización, dende a explotación, transformación,
colocación, residuo e reincorporación o ciclo da natureza en forma de substrato vexetal.
Igualmente, tense incorporado ó mercado materiais sintéticos, fabricados con residuos, ou materiais
metálicos, totalmente reciclables, que as normativas de un certo tempo de vixencia non poden, por forza,
coñecer, e polo tanto estase a por trabas o desenvolvemento técnico, industrial, ecolóxico, enerxético, que
non semella ser o mais axeitado na actualidade, e así o recollen as normativas coma as anteriormente citadas.
Polo tanto, non só a pedra, como material identificador da construción en Galicia, debería ser fomentado ou
autorizado, senón aqueles outros que en cada momento se amosen axeitados nunha contorna determinada.
Quere isto dicir, que a pouca ou nula flexibilidade na utilización de técnicas, materiais ou linguaxes nas
edificacións, mediante planeamento xeral, pode ter consecuencias contrarias o que se busca. A Ordenación
do territorio e o urbanismo na actualidade, aposta mais pola metodoloxía de identificar as contornas
características dende o punto de vista supramunicipal, por exemplo os Núcleos de Identidade do Litoral
(NIL), que recolle o Plan de Ordenación do Litoral (POL), os Sistemas de Asentamentos recollidos polas
Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), as Areas de recualificación, etc, e o seu desenvolvemento
mediante planeamento secundario, fundamentalmente Plans Especiais, que analizan polo miúdo as contornas
características, sinalando, tras esa análise, as medidas concretas en canto a tipoloxías, materiais, etc, evitando
o carácter maximalista de Ordenanzas ou disposicións xenéricas comúns a todo un termo municipal.
Igualmente, a imposición pouco fundamentada, por un planeamento xeral, de un determinado material, pode
chocar co espíritu e a normativa da libre competencia, achegándose mais a prácticas monopolísticas,
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1

alonxadas da intención de harmonización de contornas que semellaría buscar a normativa xeral.

Como particularidade do territorio galego, existen ademais os asentamentos dos núcleos rurais, a cabalo entre
un solo urbano e un solo rústico, vinculados tradicionalmente a este último, e sobre os que a lexislación
galega foi evolucionando nas últimas modificacións, fuxindo tamén do carácter xeneralista, sendo sensible a
diversidade cultural do territorio galego, e polo tanto as diferentes formas de expresión nos diversos núcleos
de Galicia, que recollendo todos a característica de núcleo de poboación diferenciado, pode adoitar diferentes
tipoloxías, dende aqueles dun forte carácter tradicional, a aqueles de mais recente formación, e polo tanto
menos forza de integración tipolóxica.
Asi, o preámbulo da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, que modificou a Lei 9/2002 (LSG) xa foi sensible coa
realidade actual dos núcleos rurais, recollendo no punto I:
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“...como tamén a reconfiguración do concepto legal básico de núcleo rural, a fin de que resulten
comprendidos nel non só os asentamentos histórico-tradicionais senón, asimesmo, os que constitúen unha
expresión cabal da realidade contemporánea dos nosos asentamentos tradicionais de poboación.”
E no punto II.4:
“4. Adecuar o contido da Lei a realidade contemporánea dos asentamentos rurais de poboación resultaba,

asimesmo, unha tarefa ineludible. Neste campo, se replantexa o concepto legal do núcleo rural a fin de

abarcar con el a multiplicidade de tipoloxías que ofrece a realidade dos nosos asentamentos rurais e que,
ata este momento, carecían dunha regulación específica, o que, en non poucos casos, facía inviable a

adaptación do planeamento á lei, que agora se reforma, en boa parte dos municipios galegos nos que o
asentamento predominante é, precisamente, o asentamento rural.”
Polo tanto, semella axeitado establecer unha distinción na esixencia en canto a acabados e tipoloxías, entre
aqueles núcleos de carácter histórico-tradicional, e aqueloutros comúns, como xa fixo a Lei, e polo tanto
debería facer o Planeamento Xeral.
Como todo, as interpretacións das esixencias non deberían ser maximalistas, e neste sentido recóllese na
Circular informativa 3/2003, de 31 de Xullo, con rango simplemente de Instrución de Servizo para a CMATI,
pero que xa matiza determinadas cuestións. Así, recolle a circular:
“Así, en canto os materiais que se empregarán para o acabamento exterior das edificacións, deben se-los
que especifica o artigo 29.1, isto é, para o acabamento das edificacións empregarase a pedra ou outros

1

Todo isto con independenza do solo rústico, directamente regulado pola lexislación autonómica, e que polo tanto non é obxecto de regulación no
ámbito do planeamento municipal.
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materiais tradicionais e propios da zona, a carpintería exterior debe ser de madeira pintada ou aluminio
lacado, e para a terminación das cubricións empregarase tella cerámica e/ou lousa, segundo a tipoloxía
propia da zona. A propia Lei permite, en casos excepcionais debidamente xustificados, o emprego doutros
materiais sempre que se garanta a súa adaptación o contorno. Para estes efectos, o anteproxecto técnico é o
instrumento idóneo para motivar e especifica-las razóns técnicas que xustifican o emprego doutros materiais
e a súa harmonización coa paisaxe rural e coas edificacións tradicionais propias da zona. O órgano
competente para resolve-la autorización, á vista do anteproxecto técnico presentado e dos informes
emitidos, valorará a xustificación da solución adoptada.”
E continua a circular, no seu apartado 4.2.1 g), sobre o contido documental do anteproxecto técnico:
“g) Especificación das características estéticas das edificacións e construcións previstas. Os materiais que
se empregarán para o acabamento serán os sinalados polo Artigo 29.1 e para o caso de que resulte
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conveniente o emprego doutros materiais, deberá xustificarse cumpridamente a solución técnica adoptada e
a súa congruencia coa paisaxe rural e coas edificacións tradicionais propias da zona (en canto a textura,
cor, forma, etc), nos termos dos artigos 29.1 e 104 da lei.
Para efectos meramente indicativos, e sen prexuizo da necesaria xustificación técnica que debe conte-lo
anteproxecto, sinálanse as seguintes posibles solucións:
As edificacións poden remata-los panos de fachada con revestimentos continuos de morteiro. No caso de
emprega-la pedra, deben rexeitarse solucións de simple aplacado en muros ou elementos portantes.
No caso de utilización de madeira en revestimentos, poden empregarse táboas ou excepcionalmente outro
tipo de materiais que cumpra a mesma función (lamas de metal ou formigón, tramas metálicas
prefabricadas). Rexeitaranse os acabamentos brillantes ou reflectintes nos metais.
En canto a cores de fachadas, poden admitirse cores próximas a branca, parda ou crema e, en calquera
caso, próximas ás utilizadas no lugar.
O material que se empregará nas cubertas será a tella cerámica ou lousa, segundo cal sexa o material
tradicionalmente empregado no lugar. Como solucións excepcionais poden utilizarse outros materiais como
cobre, zinc ou placas onduladas (neste caso en cor vermella ou alaranxada nas comarcas de tella, e gris ou
negra nas de lousa). Para estes supostos excepcionais, debe xustificarse non só o valor arquitectónico da
edificación en si mesma, senón principalmente o axeitado criterio de de integración volumétrica,
compositiva e material da nova edificación coas do seu contorno, de modo que o emprego de materiais
alternativos debe responder a unha motivación fundada na calidade arquitectónica da proposta.
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En calquera caso, admitiránse os esixidos para o acceso ás axudas de rehabilitación de vivenda rural, na
normativa propia do Instituto Galego de Vivenda e Solo.”
E importante destacar, que nesta circular, estase a falar dos núcleos histórico-tradicionais, e aínda así

admítese unha certa e xustificada alternativa as condicións establecidas na lei, polo que mais flexibilidade
debería caber nos núcleos rurais comúns e, por descontado, no solo urbano.
Por todo isto, as NNSS deberían incorporar unha nova redacción para determinados preceptos regulados
nelas, nomeadamente:
-3.2.2 Condicións xerais de volume e hixiénicas.
-Ordenanza 1. Condicións de composición e estéticas.
-Ordenanza 10. 7. Composición.
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-3.5.3 Normas reguladoras do carácter e condición rural da edificación.
-Ordenanza 13.
Ademais de establecer a obriga de, na memoria do proxecto, incluír un apartado adicado a composición,
integración na contorna, e xustificación do cumprimento do Artigo 91 da LSG, referido á adaptación ó
ambiente.

5.1.4 Regulación de equipamentos e fomento da diversidade de usos compatibles nos núcleos rurais e
urbanos, e do emprendemento.
As NNSS adican pouca atención os equipamentos, dentro da súa Normativa. Nomeadamente, o punto 3.3.4
Sistema de equipamentos e dotacións, e o punto 3.1.11 Regulación dos restantes usos.
Ademais, cada Ordenanza establece a posibilidade e condicións de establecemento de determinados usos,
entre eles equipamentos.
Na memoria deste documento, xa se pode comprobar como as lexislacións actuais, pretenden estimular a
diversidade de usos, a existencia de equipamentos repartidos nos núcleos de poboación, para dar servizo a
toda a poboación, non so urbana, senón tamén de carácter rural. A concentración de dotacións e
equipamentos, xunto co seu equilibrado reparto entre núcleos de poboación, facilita un uso mas sustentable e
racional dos mesmos, evitando grandes desprazamentos, e sendo o mais eficientes posible no servizo a
poboación.
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Polo tanto, as normativas deben favorecer, por unha banda, a recuperación e posta en valor daqueles
equipamentos existentes, coa súa potenciación e ampliación sen comprometer mais solo do necesario, e por
outra banda, a descentralización e implantación de outros novos en núcleos de poboación, que formen unha
“rede primaria”, compatible cos usos residenciais, a menor escala, e que complemente e liberen de carga os
grandes equipamentos localizados e concentrados nos principais núcleos urbanos.
Na redacción das NNSS, certamente confusa nalgúns casos, non se facilita esta tendencia á concentración de
grandes equipamentos, e a diversidade en pequena escala mais próximos a cidadanía.
Asi, a redacción do apartado 3.3.4, punto 4 é realmente confusa:
“Os equipamentos e dotacións regularanse polo tipo de Ordenación da zona onde se encadran e manterán
as condicións de composición urbanística acordes coa mesma, debendo respectar e manter as aliñacións e
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alturas do cuarteirón ou unidade urbanística a que pertenzan. No entanto, adaptaranse as condicións de
edificación, estándares e programas correspondentes á súa lexislación específica. Cando pola forma da
edificación resulten espazos libres interiores de amplitude suficente se tratarán e sistematizarán estos,
mediante xardinería e arboredo. Procurarase que a altura da edificación non rebase os 12 m sobre a cota
natural do terreo excepto cando a Ordenanza autorice alturas maiores. Non entanto, cando os equipamentos
se sitúen en zonas non normalizadas e en áreas libres de edificación aceptarase a ordenación volumétrica
específica non pudendo rebasar en ningún caso os 12 m. de altura máxima nin os 0,8 m2/m2 de
edificabilidade bruta. Nas dotacións deportivas as edificacións non poderán ocupar mais do 10% da
superficie da parcela dotacional.
... “
Pois ben, segundo esta redacción:
-Os equipamentos regulanse polo tipo de Ordenanza no que se encadran (alturas, aliñacións...).
-Adaptaranse as condicións da lexislación específica.
-Procurarase que a altura non rebase os 12 m.
-Cando se sitúen en zonas “non normalizadas” aceptarase ordenación volumétrica específica, poderán chegar
a 12 m e 0,8 m2/m2.
Non parece claro, por tanto, se pódese acadar sempre os 12 metros de altura, ou so en caso de lexislación
especifica. O mesmo respecto a edificabilidade de 0,8 m2/m2. ¿Que significa zonas non normalizadas e en
áreas libres de edificación? Esta edificabilidade só afecta no caso de zonas non normalizadas ou libres de
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edificación, ou tamén nos casos de existencia de lexislación específica? ¿Os estándares ou programas
específicos deben ter un rango de lexislación, ou non é necesario?
Como se pode comprobar, o texto e realmente confuso. Semella que a intención é a de adaptarse á Ordenanza
do entorno, salvo que a existencia dunhas necesidades específicas do equipamento, que o fagan inviable nas
condicións da Ordenanza, podan acadarse outros limites, establecendo un teito nos 12 m. de altura e os 0,8
m2/m2 de edificabilidade. Procede, en todo caso, unha nova redacción mais sinxela e clara do artigo, e
convería distinguir entre usos lucrativos e non lucrativos, á hora do cómputo da edificabilidade. Asi, a LSG,
establece claramente a distinción:

Asi, o Artigo 41. Límites de sustentabilidade, establece, no punto 4, a):
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“6. Para a determinación da superficie edificable total deberán terse en conta as seguintes regras:
a) Computaranse todas as superficies edificables de carácter lucrativo, calquera que sexa o uso a que se
destinen, incluídas as construídas no subsolo e os aproveitamentos baixo cuberta, coa única excepción das
superficies construídas no subsolo con destino a rochos de superficie inferior a 10 metros cadrados
vinculados ás vivendas do edificio, a aparcadoiros ou a instalacións de servizo como as de calefacción,
electricidade, gas ou análogas.
b) O índice de edificabilidade aplicarase sobre a superficie total do ámbito, computando os terreos
destinados a novos sistemas xerais incluídos no mesmo, e con exclusión, en todo caso, dos terreos
reservados para dotacións públicas existentes que o plan manteña, e dos destinados a sistemas xerais
adscritos a efectos de xestión que se ubiquen fóra do ámbito.”

O Artigo 99.2, sobre calculo de aproveitamento tipo:
“Artigo 99. Concepto e cálculo.
2. O aproveitamento tipo de cada área de repartición obterase dividindo o aproveitamento lucrativo total,
incluído o dotacional privado correspondente a ela, expresado sempre en metros cadrados edificables do

uso e tipoloxía edificatoria característicos, pola súa superficie total da área, excluídos os terreos afectos a
dotacións públicas que non fosen obtidos por expropiación anticipada en execución do plan, xa existentes

no momento de aprobación daquel, e cuxa superficie se manteña. “
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Mesmo as NNSS, no último parágrafo do apartado 3.3.3.4, establece:
“Os equipamentos existentes se considerarán, en todo caso, dentro de ordenación.”
Polo tanto, semella evidente a intención da lexislación de deixar o marxe do cómputo de edificabilidade os
equipamentos públicos, e polo tanto non lucrativos, polo que a redacción das NNSS referentes a
equipamentos, debería facer tamén a distinción. Esto permite a flexibilidade en canto as necesidades de
equipamentos públicos, que poderán ser ampliados en caso de demanda poboacional, facilitando a
concentración, e reducindo recursos consumidos, tanto enerxéticos como de solo, fronte as limitacións en
caso de edificabilidade taxada, o que obrigaría a construción dun novo equipamento publico noutra
ubicación, multiplicando o devandito consumo de recursos.
En canto as actividades lucrativas, non podemos esquecer

a promulgación da Lei 9/2013, de 19 de
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decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

Esta lei, cuxo principal obxectivo está na dinamización da actividade económica por medio de políticas
favorecedoras do emprendemento e o autoemprego, establece, entre seus principios informadores:
“Artigo 6. Principios informadores
As políticas públicas de promoción, protección, fomento e apoio da actividade emprendedora levaranse a
cabo atendendo aos seguintes principios informadores:
a) G
 arantía da liberdade de establecemento e libre competencia no marco das disposicións da Unión
Europea.

b) M
 ellora do tecido empresarial territorial endóxeno, así como un patrón de crecemento baseado na

competitividade, a innovación, a tecnoloxía e o crecemento económico dentro dun marco de
desenvolvemento sustentable.
c) Protección da seguridade xurídica e da confianza lexítima.

 implificación administrativa, en especial no concernente ao inicio das actividades emprendedoras e
d) S

para a creación de empresas, para a redución de trámites e requisitos, no marco da Directiva 2006/123/CE
do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, e da Lei 17/2009, do 23 de novembro,

sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.
... “
Asimesmo, a Lei incide no fomento do emprendemento no medio rural:
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“Artigo 18.

Apoio ao emprendemento no medio rural e a proxectos innovadores ou con proxección

internacional
1. As medidas económicas de apoio ao emprendemento previstas nesta lei serán de aplicación preferente

aos proxectos de emprendemento no medio rural e aos proxectos que teñan a condición de especialmente
innovadores ou a aqueles con vocación de internacionalización.
2. Considéranse proxectos de emprendemento no medio rural as iniciativas de creación de empresa fóra

dos núcleos urbanos, é dicir, as iniciativas que se localicen en núcleos de poboación inferior aos 10.000
habitantes.
...”
Parece por tanto necesario que, ademais daquelas medidas xa establecidas con carácter lexislativo

Esta copia pode verificarse en sede.nigran.org introducindo o CSV R4L3GQVLCFPZ1H85

autonómico, estas sexan complementadas con medidas no eido local, e nomeadamente no planeamento, que
removan aqueles atrancos que impiden o establecemento e fomento de actividades produtivas, o
emprendemento, a transmisión de actividades familiares, a recuperación de outras en deterioro, etc,
principios todos eles recollidos no espíritu da Lei, e a maiores nun municipio como Nigrán cun gran peso do
medio rural, non potenciado fronte as actividades nos núcleos urbanos.
E necesario a estimulación económica no medio urbano, pero aínda mais no medio rural, donde a economía
de pequena escala, o comercio menor, o empresariado familiar, o equipamento de barrio, resulta básico na
estimulación da economía galega.
Faise necesario tamén, como parte do fomento ó emprendemento, revisar a previsión de prazas de
aparcamento en determinados usos. Segundo esta redactada a normativa, a incorporación dun uso de oficina
en determinada Ordenanza, sendo urbanisticamente posible, levaría consigo a esixencia dunha praza de
aparcamento. Esto choca coa posibilidade de cambios de uso nas edificacións, dado que pasando dun uso no
que non resulta esixible (comercial) ao de oficina, podería quedar imposibilitado pola falla da praza de
aparcamento. O fomento do autoemprego e o emprendemento pasa por facilitar, ou a lo menos non engadir
atrancos, o movemento e cambios de uso entre actividades, incluídos os de oficina.
A previsión de prazas de aparcadoiro, debería quedar establecida no momento da concesión da licenza da
edificación, cun mínimo de previsión por vivenda, e outro mínimo para outros usos nas plantas non
destinadas a vivenda, pero que non queden vinculados a futuros cambios de uso ou divisións de locais, cando
xa non sexa posible “xerar” mais prazas de aparcadoiro das inicialmente previstas. Por esto, nas Ordenanzas
correspondentes deberá revisarse a previsión de prazas de aparcamento, facilitando ou posibilitando o
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movemento das actividades económicas, con independencia das prazas de aparcamento, que xa deberán estar
establecidas xunto coa licenza de obra.
E como complemento do tecido produtivo, atopamos a rede de espazos de lecer, zonas verdes e os espazos
libres, sobre os que tamén compre realizar determinadas matizacións. Tradicionalmente, as zonas verdes e os
espazos libres, son dous conceptos que van vinculados, o que non é necesariamente preciso. Como “espazos
libres” débense entender aqueles espazos destinados a lecer e recreo da poboación, pero non necesariamente
deben ir unidos o concepto de zona verde. Dende logo, resulta desexable que todo espacio público sexa
dotado de elementos “verdes”, pero esto non debe ser incompatible coa habilitación de outros espazos mais
“urbanizados”, sempre baixo a ineludible premisa do carácter público.
Ademais, as particularidades de Galicia, en xeral, e de Nigrán, en particular, fan desexable a compatibilidade
das zonas de recreo con determinadas actividades deportivo-culturais, como poden ser os tradicionais bolos
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celtas, xogo da chave, etc, que forman parte da cultura popular, e polo tanto das actividades de lecer da
poboación, tanto rural como urbana.
Compre, polo tanto, revisar os conceptos de zonas verdes e espazos libres, para adaptarse a realidade do
municipio, e que pasen a formar parte activa do lecer cidadán.

Os apartados das NNSS que deberían ser revisados de cara a acadar os obxectivos expostos, serían:
3.3.4 Sistemas de equipamentos e dotacións.
3.3.5 Sistemas de parques, xardíns urbanos e espazos libres.
Ordenanzas de solo urbano, e de solo de núcleo rural.

5.1.5 Condicións das urbanizacións, e especial regulación no solo urbano consolidado.
A urbanización do viario é outra das regulacións que o paso do tempo deixa obsoleta pola aparición de
circunstancias sociais, técnicas, etc, que derivan en novas determinacións de carácter técnico a aplicar.
Unha das circustancias mais salientables é a da accesibilidade. O tránsito de persoas con mobilidade
reducida, polos espazos públicos, e fundamentalmente polas beirarúas dos viarios, impón agora unhas
dimensións mínimas axeitadas, que en ningún caso poden estar recollidas nunha normativa obsoleta como as
NNSS.
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A promulgación de diferentes Leis, como a 10/2014 de accesibilidade de Galicia, xunto co seu regulamento,

o CTE-DB-súa-9, de carácter estatal, o Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, ou a Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero,

por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, ademais da xa anteriormente citada Ley

8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, implican a necesaria
actualización de determinadas condicións técnicas das urbanizacións, recollidas nas NNSS vixentes.

Asimesmo, o carácter obsoleto das NNSS introducen un atranco importante na idea da compactación da
cidade e da rexeneración urbana. A condición de soar, esixida na lexislación urbanística autonómica, é mais
esixente no planeamento municipal que na propia Lei. A lei, recolle a necesidade dos servizos básicos, como
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non podía ser doutro xeito, pero ademais esixe aquelo que o Planeamento Municipal tamén esixa. Aquí
atopamos a contradición. O planeamento municipal, no seu apartado 1.4.9 Requisitos de urbanización,
recolle:

“1. Para outorgar licenza de edificación en solo urbano dos núcleos urbanos é preciso que a parcela conte
cos seguintes elementos de urbanización: acceso rodado público, encintado de beirarúas, pavimentación de
calzadas e beirarúas, rede de suministro de enerxía eléctrica e de abastecemento de auga, alumeado público
e rede de saneamento.”
Estes elementos de urbanización, que son equiparables á condición de soar que esixe a LSG, superan a ésta
na esixencia de encintado e pavimentado de beirarúas, elemento non contemplado na lexislación autonómica:
“Artigo 18. Soares.
1. Terán a condición de soar as superficies de solo urbano legalmente divididas e aptas para a
edificación que conten con acceso por vía pública pavimentada e servizos urbanos de abastecemento de
auga potable, evacuación de augas residuais á rede de saneamento, subministración de enerxía eléctrica e
iluminación pública, en condicións de caudal e potencia adecuadas para os usos permitidos. Se existe
planeamento, ademais do anterior, deberán estar urbanizadas de acordo coas aliñacións e rasantes de
todas as vías ás que dea fronte. “
Ningunha referencia na lexislación ó encintado e pavimentado de beirarúas, sendo sensible a mesma á
heteroxeneidade do solo urbano consolidado en Galicia, en moitos casos semellante o solo de núcleo rural, e
que dificilmente pode incorporar, dun xeito xenérico, unha esixencia dun pavimentado de beirarúas en
moitos casos dificilmente compatible coa trama urbana existente. Esto non quere dicir que non sexa axeitada
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a existencia de beirarúas no solo urbano, pero si que debería ser valorado polo planeamento xeral polo
miúdo, e non dun xeito xenérico.
Esta esixencia, con carácter xenérico a todo o solo urbano, está a impedir a rexeneración e sobre todo a
compactación daqueles solos urbanos consolidados intersticiais susceptibles de seren edificados, impedindo
polo tanto unha compactación da cidade en beneficio dunha expansión mediante solos urbanizables que,
partindo de solo baleiro, si poden, dun xeito xenérico, dotar de beirarúas a todas as rúas de novo trazado.
O solo urbano consolidado debe ser aproveitado para o crecemento necesario, e polo tanto deberán artellarse
solucións para que a súa edificación sexa posible, liberando da necesidade de expansión a solo baleiro. As
características da urbanización en tramas consolidadas, deberá ser analizada de xeito individual, cunhas
normas de carácter mínimo, (tal e como recolle o Artigo 18 da LSG), e aquelas outras que sexan oportunas e
viables en cada caso, para o que os servizos técnicos municipais deberán valorar de xeito particular, mediante
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a redacción de proxectos de urbanización, ou a esixencia de proxectos de obras con establecemento de
medidas ou elementos de urbanización concretos, axustados a trama existente.
Naqueles casos en que, verdadeiramente, sexa necesaria unha “reforma interior”, o ámbito merecerá a súa
clasificación como solo urbano non consolidado, polo que será necesaria a delimitación do mesmo, e a
tramitación do correspondente Plan

Especial de Reforma Interior, así como o instrumento de

equidistribución de reparto de cargas e beneficios correspondente.
Ademais, o exceso de esixencia nas NNSS no tocante o cumprimento da condición de soar, está a producir
efectos indesexables no espíritu de renovación, rehabilitación, rexeneración do parque edificado. Aquelas
vivendas existentes en solo urbano, pero que non acadan esa “esixente” condición de soar
(fundamentalmente pola imposibilidade de continuar ou sequera implantar a rede de beirarúas), atopan
dificultades para a súa renovación ou ampliación, ou mesmo para a súa total demolición e reconstrución, algo
realmente desexable de cara a unha nova construción mais eficiente, fronte a edificacións antiguas e pouco
ou nada sensibles a sustentabilidade enerxética e o consumo de recursos. A imposibilidade de construir ou
renovar parque edificado xenera unha migración poboacional e edificatoria cara a solos menos desexables,
como o núcleo rural ou mesmo o rústico, ou ben o desenvolvemento de ámbitos de solo urbanizable, cuxa
capacidade residencial podería ser perfectamente asumible polo solo vacante do solo urbano.
Igualmente, a posibilidade de parcelar solo urbano consolidado, con capacidade edificatoria suficiente,
melloraría o efecto de compactación, fronte a dispersión, polo que semella oportuno revisar ou a lo menos
aclarar as condición nas que resulta posible parcelar ou regularizar fincas en núcleos edificados.
Debe ser revisada tamén, a regulación do Sistema Viario do Termo Municipal. Por unha banda, as vías
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denominadas Tipo I, II, e III, son fundamentalmente de titularidade supramunicipal, polo que non parece
desexable que coexistan dúas dimensión que poidan non ser coincidentes. As normativas sectoriais en
materia de estradas, establecen liñas de peche, edificación, etc, e nalgúns casos, e en determinada
clasificación de solo, asumen a dimensión fixada no planeamento municipal.
Neste sentido, polo tanto, haberá que revisar a redacción das NNSS. Asimesmo, e xa dentro de viarios de
titularidade municipal, estas establecen unha categoría denominada Vial Tipo IV que, dun xeito xenérico,
recolle todos aqueles viarios que non están recollidos nas tres categorías precedentes e, de non estaren
fixadas as aliñacións de xeito gráfico nos planos de ordenación, establecen unha dimensión mínima de 6
metros o eixo do vial existente. Isto produce anomalías no trazado da malla, propiciando a destrución da
estrutura rural nos núcleos, producindo efectos incongruentes, como viarios secundarios de dimensión maior
do primario, ou mesmo dimensións esaxeradas en viarios de acceso a vivendas, desvirtuando o seu carácter
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residencial.
Hoxe é posible estudiar polo miúdo as condicións dos viarios concretos, sen ter que recorrer a unha
dimensión residual. Os Servizos Técnicos Municipais, ou ben figuras de planeamento secundario, poden
establecer esta dimensión mais axeitada para cada situación, sempre baixo a condición do interese público, e
evitando a distorsión da malla urbana. Isto non sería tan necesario cunha cartografía actual, na que todo o
sistema viario estea estudiado e grafiado, pero non é o caso da cartografia vixente das NNSS.
Polo tanto, as NNSS merecen unha revisión no tocante os requisitos de urbanización e sistema viario,
tanto por cuestión puramente técnicas (accesibilidade, seguridade e hixiene, etc) como por motivos
estratéxicos en canto a desenvolvemento dos crecementos necesarios, e da rexeneración, renovación e
compactación do solo xa comprometido.

Os apartados das NNSS que deberían ser revisados de cara a acadar os obxectivos expostos, serían:
1.3.3 Parcelación e segregación de fincas.
1.4.7 Solicitude de aliñación.
1.4.8 Sinalamento de aliñación.
1.4.9 Requisitos de urbanización.
3.3.2 Sistema Viario
Tipos de licenza (obra de nova planta)
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Ademais do anterior, a fin de dar cumprimento ao indicado no informe do Director da Axencia Galega de
Infraestruturas do 11/12/17, considérase conveniente introducir unha disposición que conteña o réxime
transitorio en materia de estradas para aqueles núcleos rurais que non teñan sido recoñecidos como tramos
urbanos.

5.1.6 Integración de enerxías renovables, e minimización da contaminación do solo e acuíferos.
Non é preciso moita xustificación para constatar que un planeamento de finais da década dos 80, non pode
ser sensible os conceptos de sustentabilidade, aforro enerxético, cambio climático, eficiencia na edificación,
xestión de residuos e contaminación do territorio, así como de emisións nocivas á atmosfera.
O planeamento xeral pode colaborar dun xeito directo, fomentando ou esixindo medidas, ou dun xeito
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indirecto, removendo atrancos normativos que imposibiliten estos obxectivos.
A inexistencia de regulación urbanística de elementos como paneis solares ou fotovoltaicos, instalacións de
xeotermia, embalsamento de augas grises, o fomento de materiais reciclables, biodegradables ou fixadores de
carbono, así como os atrancos á hora de autorizar conexións ou ampliación de redes de sumidoiros, que
progresivamente eliminen as instalacións de saneamento individuais, potenciais contaminadores do subsolo,
é motivo suficente para introducir pequenas modificacións en canto a instalacións admisibles nas cubertas,
distancias de instalacións enerxéticas a lindeiros, introdución de novos materiais na construción,
obligatoriedade e requisitos para a conexión á rede de sumidoiros pública, etc.

5.1.7 Adaptación do planeamento á normativa aeroportuaria.
Consta neste Concello q ue con data 5/07/12 ditouse polo Director Xeral de Aviación Civil do Ministerio de

Fomento unha resolución que, partido dun informe da subdirección xeral de aeroportos e navegación aérea,
poñían de manifesto a necesidade de que as NNSS incorporasen entre os seus planos de información os
correspondentes ás servidumes aeronáuticas do aeroporto de Vigo, debendo deixar constancia na súa
normativa de certas limitacións derivadas legalmente das ditas servidumes.
Considérase convinte aproveitar a presente modificación singular para introducir as determinacións
correspondentes sobre esta materia, así como os planos de información aos que fai alusión a Dirección Xeral
mencionada
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5.1.8 Adaptación do planeamento á normativa de Costas.
Igualmente, consta neste Concello informes da Consellería de medio ambiente e ordenación do territorio,
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, e do Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Servicio Provincial de Costas de Pontevedra, que plantexan a actualización
do ANEO III das NNSS relativo a normativa de Costas. Polo tanto, procede dar cumprimento aos devanditos
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informes.
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5.2.- XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 83 DA LEI 2/2016 (LSG) E DO
art 200 DO RLSG.
O artigo 83 da LSG establece que:
“Artigo 83. Modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico
1. Calquera modificación do planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de interese público
debidamente xustificadas.
2. A alteración do contido dos instrumentos de planeamento urbanístico poderá levarse a cabo mediante a
revisión deles ou mediante a modificación dalgún dos seus elementos.
3. Enténdese por revisión do planeamento xeral a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e
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orgánica do territorio ou da clasificación do solo, motivada pola elección dun modelo territorial distinto,
pola aparición de circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou económico, que incidan
substancialmente sobre a ordenación ou polo esgotamento da súa capacidade.
4. Nos demais supostos, a alteración das determinacións do plan considerarase como modificación deste,
aínda cando

a dita alteración implique cambios na clasificación, na cualificación do solo ou na

delimitación do ámbito dos polígonos.
5. A revisión do planeamento e as modificacións de calquera dos seus elementos suxeitaranse ás mesmas
disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación.
6. No caso das modificacións do planeamento xeral que teñan por obxecto a delimitación do solo de núcleo
rural de acordo co establecido no artigo 23, tramitaranse seguindo o procedemento establecido no artigo 78
desta lei.”
Neste caso, o interese público xustificase no presente documento.
Non se produce adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e orgánica do territorio ou da
clasificación do solo, polo que nos atopamos no suposto de modificación do planeamento, e non de revisión.
Tampouco se produce no presente documento a delimitación de núcleos rurais.
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5.3- TRAMITACIÓN.
De acordo co artigo 83.5 da LSG, as modificacións de calquera dos elementos dos Plans, Proxectos, Normas
e Ordenanzas, suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación. Polo
tanto a tramitación da modificación singular axustarase ó procedemento establecido no artigo 60 da referida
Lei, en relación co 200 do Reglamento.
Toda vez que modificación proxectada NON delimita nin altera os límites do solo núcleo rural, non resulta
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necesaria a tramitación segundo o artigo 78 da LSG.
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6.- CONTIDO SUBSTANTIVO DA MODIFICACIÓN SINGULAR Nº25 DAS
NSP DE NIGRÁN
Esta modificación puntual nº 25 das NN SS do planeamento do Concello de Nigrán consiste formalmente nos
seguintes puntos:

6.1 SITUACION DE FORA DE ORDENACION.
Actual redacción do epígrafe 3.9 Normas reguladoras de las situaciones de fuera de ordenación.

“3.9 Normas reguladoras de las situaciones de fuera de ordenación.
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1. Parcela fuera de alineación.
Es aquella atravesada por la alineación o bien que no tiene contacto con la misma.
Para ser edificada, en el primero de los casos, además de cumplir los requisitos exigidos para
merecer la calificación de solar, tendrá que ajustarse a la alineación oficial.
Para ser edificada, en el segundo de los casos, además de cumplir los requisitos exigidos para
merecer la calificación de solar y demás condiciones establecidas en las Normas, habrá de acceder a la
propiedad de la parte que resta hasta la alineación. Si el propietario de la parte que resta fuese el
Ayuntamiento y estimase la conveniencia de que esa parte que resta siga siendo de dominio público adscrito
al Sistema Viario para ensanchar parcialmente las aceras peatonales y organizar localmente entrantes en
los que instalar equipamientos urbanos, semi-plazas o lugares de esparcimiento y recreo, el Ayuntamiento
podrá denegar la solicitud de compra y autorizar la edificación retranqueada, sin que ello dé lugar a
indemnización alguna.

2. Edificación fuera de alineación.
1. Es aquella atravesada por la alineación o bien que no tiene contacto con ella.
2. En el primer caso, la edificación, además de estar fuera de alineación queda en situación de fuera
de Ordenación genérica con las consecuencias que de la misma se derivan. En el segundo caso se podrá
acceder a la propiedad de la parte hasta la alineación por libre contrato de compra-venta para su
conversión en suelo privado afecto a la edificación y que solo será edificable en el momento en que se
construya un nuevo edificio que sustituya al anterior.
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3. Si el propietario de la parte que resta es el Ayuntamiento, se podrá proceder como queda
explicado en el punto sobre parcelas no coincidentes con la alineación.

3. Edificación fuera de ordenación.
1. Se considera como tal toda edificación que incumpla alguna de las prescripciones que se
establezcan en estas Normas con respecto a la Ordenación y la Edificación.
2. Cuando la inadaptación a las Normas reguladoras de la ordenación de volúmenes no sea de gran
magnitud ni suponga grave perjuicio o peligro, o bien sean debidas a la aplicación de anteriores Normas u
ordenanzas de Edificación que no tienen porque coincidir con la Normativa de este Documento, se
entenderá entonces que ese tipo de edificaciones se encuentran en la situación genérica de fuera de
ordenación.

Esta copia pode verificarse en sede.nigran.org introducindo o CSV R4L3GQVLCFPZ1H85

3. La situación genérica de edificios fuera de ordenación permite autorizar en ellos las necesarias
obras de mejora y conservación, garantizándose su uso actual y su adecuación a los criterios técnicos de
edificación de la Normativa de este Documento, aunque no se podrán permitir ampliaciones que supongan
un incremento del volumen edificado.
4. Excepcionalmente y cuando las condiciones de la finca no permitan mejor solución por aplicación
de la Ordenanza, podrán autorizarse obras de aumento de volumen y consolidación al exclusivo objeto de la
mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda.
5. En el caso de una edificación de nueva planta, es decir, posterior a la aprobación definitiva de
este Documento, que manifiestamente incumpliera la normativa que regula la ordenación de volúmenes, el
Alcalde está en el deber de proceder a la inmediata suspensión de las obras y demás medidas previstas en el
artículo 50 LSG y concordantes de la LS y RDU, sin perjuicio de la aprobación de las correspondientes
sanciones por infracción urbanística que la LS y el RDU establecen.
4. Declaración expresa de edificación fuera de ordenación.
1. En el caso de que el mantenimiento de las parcelas de la edificación que no estén conformes con
la ordenación de las Normas, impusiera un perjuicio o impedimento grave para el desarrollo de las mismas,
estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca de plazo inferior a 15 años, o implicase

riesgos

de peligro o de incumplimiento de las medidas de seguridad contenidas en esta Normativa o en otras
normativas específicas, el Ayuntamiento procederá a la declaración expresa de edificación fuera de
ordenación.
2. El acto de declaración expresa de edificación fuera de ordenación implica que sólo podrá

Modificación singular nº 25 das NNSS de planeamento de Nigrán referida á medidas para a rexeneración, rehabilitación e

renovación urbana. Setembro 2018. Documento para aprobación inicial.

44

autorizarse en la misma las mínimas reparaciones de conservación, higiene y ornato del edificio, no
permitiéndose las de consolidación, mejora o ampliación, reservándose el Ayuntamiento la posibilidad de
proceder a su demolición cuando las circunstancias urbanísticas lo aconsejaren asumiendo el mismo el
coste de la operación y las indemnizaciones a que hubiera lugar, sin perjuicio de la repercusión prevista en
el art. 145 LS.
5. Obras en edificaciones fuera de ordenación.
1. A los efectos de aplicación del Articulo 60-2 LS se considerarán obras de aumento de volumen
aquellas que supongan ampliación de la superficie de forjados, losas, placas o soleras que puedan dar lugar
al incremento de la superficie útil de los locales.
2. A efectos de aplicación del Articulo 60-3 LS se considerarán obras de consolidación aquellas que
afecten a los elementos resistentes de la estructura a muros, pilares, vigas, y forjados de piso y a las
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armaduras resistentes de la cubierta.”
Os puntos 1 e 2 desta vixente redacción, poden ser eliminados, xa que non aportan ningunha regulación
necesaria. E evidente o que ocorre e como se pode proceder no caso de parcelas non tocantes ou atravesadas
pola aliñación. En todo caso, poderíase clarexar a circunstancia de parcelas de solo urbano consolidado sen
acceso a vial público.
Os puntos 3, 4 e 5, forman o corpo da regulación, coas definicións das situacións de fóra de ordenación, e as
obras posibles en cada caso. A referencia a “declaración expresa” e perfectamente incluible dentro do réxime
aplicable ó fóra de ordenación.
Resulta de especial relevancia a definición das obras posibles nas edificacións existentes, polo que procede
unha redacción clarexadora.
Asi, a nova redacción do epígrafe 3.9 das NNSS quedaría como segue:

3.9 Réxime das situacións preexistentes.
3.9.1 Edificacións existentes.
Os edificios, construcións ou instalacións existentes, atoparanse nalgunha das seguintes situacións:
a) Fóra de ordenación.
b) Desconformes co planeamento.
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c) Conforme a ordenación.
3.9.2 Edificacións fóra de ordenación.
a) Os edificios, construcións e instalacións erixidos con anterioridade á aprobación definitiva do planeamento
urbanístico que resultasen incompatibles coas súas determinacións por estar afectados por viarios, zonas
verdes, espazos libres, dotacións e equipamentos públicos quedarán incursos no réxime de fóra de
ordenación.
b) Nestas construcións só poderán realizarse obras de conservación e as necesarias para o mantemento do uso
preexistente, debendo renunciar expresamente os propietarios ao incremento do valor expropiatorio.
c) Este réxime será de aplicación no caso dos edificios, construcións e instalacións existentes no solo urbano
non consolidado, en áreas de solo de núcleo rural nas que se prevexan actuacións de carácter integral, no solo
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urbanizable e nos terreos afectados a sistemas xerais, mentres non esta aprobada definitivamente a
ordenación detallada dos devanditos ámbitos.
d) En calquera caso, a renuncia ao incremento do valor expropiatorio non afectará ás obras que sexa
obrigatorio realizar para manter o inmoble en adecuadas condicións de conservación, de acordo co
correspondente informe de evaluación do edificio, cando este sexa obrigatorio segundo a normativa vixente,
pola antigüidade da edificación.
3.9.3 Edificacións disconformes co planeamento.
1. Terán a consideración de desconformes co planeamento:
a) Os edificios, construcións ou instalacións non plenamente compatibles coas determinacións do
planeamento, e non recollidos no apartado 3.9.2.
b) Os edificios, construcións ou instalacións executadas sen título habilitante ou sen axustarse ao mesmo,
respecto das que teña transcorridos os prazos establecidos legalmente para a restauración da legalidade
urbanística, e non recollidos no apartado 3.9.2.
2. Non se considerarán edificacións desconformes co planeamento aos efectos da presente normativa:
a) Os edificios, construcións ou instalacións ás que lle resulten de aplicación as disposicións transitorias
terceira e cuarta da Lei do Solo de Galicia, que se rexerán polo establecido nas mesmas.
b) As edificacións existentes de carácter tradicional ás que se refire o art. 40 da Lei do Solo de Galicia, que
se rexerán polo establecido no dito precepto. Aquelas que non presentando un especial valor arquitectónico,
histórico ou etnográfico, estean afectadas por viarios, zonas verdes, espazos libres, dotacións ou
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equipamentos públicos, rexeránse polo 3.9.2 a).
c) Os bens catalogados.
3.9.4 Réxime de actuacións nas edificacións desconformes co planeamento.
Nas edificacións reguladas no apartado 3.9.3, serán sempre admisibles as obras de conservación e as
necesarias para o mantemento do uso preexistente. Ademais:
a) Nos supostos previstos no apdo. 3.9.3.1. a) e b), serán autorizables as obras de consolidación,
reconstrución, rehabilitación, reestruturación, reforma e de substitución, así como as correspondentes a
valorización e investigación.
Admitiranse tamén as obras de aumento de volume, sempre que se respecten os parámetros da ordenanza de
aplicación.
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b) Con carácter xeral, as actuacións antes indicadas non poderán agravar os motivos polos que as obras se
atopan na situación de desconformidade co planeamento, agás xustificadamente nos casos contemplados no
apartado 3.9.6. b) e c).
Admitirase o cambio de uso por outro permitido pola Ordenanza ou na categoría de solo rústico de
aplicación.
3.9.5 Tipos de obras nas edificacións existentes.
A efectos de aplicación do presente documento, considéranse as seguintes obras:
a) Substitución: As que teñen por obxecto a nova construción dunha edificación, previa demolición total da
existente.

b) Ampliación ou aumento de volume: As que se realizan para aumentar o volume construído das
edificacións existentes, ben mediante aumento de ocupación en planta, o incremento do número de plantas, o

aumento de alturas das existentes ou o aproveitamento dos espazos baixo cuberta ata esgotar, no seu caso, a
edificabilidade permitida pola ordenanza correspondente. Non se considerará, a estes efectos, aproveitamento
baixo cuberta aquel que non acade, en ningún punto, a altura mínima de 1,50 metros, sendo considerada,
neste caso, obra de reforma.
c) Reconstrución: As destinadas a completar un estado previo do inmoble arruinado utilizando como bases
partes orixinais de este, cuxa autenticidade poda acreditarse, utilizando técnicas construtivas actuais e os
materiais mais próximos ou análogos ós orixinais. Nestas obras considérase incluído o concepto de
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consolidación e reestruturación.
d) Reestruturación: Aquelas encamiñadas a unha renovación incluso dos elementos estruturais que

impliquen variacións do tipo de estrutura, pudendo incluír a demolición dos elementos estruturais ou en
grado máximo o baleirado do edificio conservando as fachadas existentes ó exterior, interior e patios e liña e

tipo de cuberta.
e) Consolidación: Aquelas encamiñadas ao afianzamento, o reforzo ou a substitución de elementos danados
ou perdidos para asegurar a estabilidade do inmoble, con novos materiais ou con alteracións menores e

parciais dos deus elementos estruturais. No caso de inmobles con algunha protección, preferentemente será
con uso de materiais e elementos da mesma tipoloxía que os existentes, e respectando as características
xerais do ben.
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Inclúense as de conservación que impliquen a substitución total ou parcial dalgún elemento estrutural con
aportación de elementos novos con deseño ou natureza material diferente aos substituidos, pero respectando
a tipoloxía estrutural e a composición exterior da envolvente do edificio, e que superen o carácter de
intervención mínima do apartado i).
f) Reforma: Intervencións dentro ou fóra dunha edificación, que conleven a substitución ou transformación

de materiais, elementos ou partes dos mesmos, alterando ou non a súa estrutura e volumetría.

g) Rehabilitación: Obras encamiñadas á recuperación dun uso orixinal perdido ou a implantación dun novo

uso compatible co inmoble. Para a envolvente, serán admisibles as obras de conservación, fundamentalmente
estanqueidade, seguridade, limpeza e ornato.
h) Restauración: Aquelas que teñen por obxecto a restitución do ben ao seu debido estado, sempre que se
dispoña da documentación suficiente para coñecelo ou interpretalo, con respecto aos seus valores culturais. A

restauración pode implicar a eliminación dos elementos estranos ou engadidos sen valor cultural ou a
recuperación de elementos característicos do ben, conservando a súa funcionalidade e estética.
i) Conservación: Obras encamiñadas a que os inmobles conserven as súas características e os seus

elementos en adecuadas condicións, que non afecten a súa funcionalidade, as súas características formais ou
ao seu soporte estrutural, polo que non suporán a substitución ou a alteración dos seus principais elementos

estruturais ou de deseño. Cando a súa finalidade sexa a conservación para cumprir os requisitos básicos da

edificación, poderán substituirse ou alterarse de xeito puntual determinados materiais ou elementos,
acreditando e xustificando a necesidade en función dos devanditos requisitos básicos.
Agrúpanse baixo esta denominación, entre outras:
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Intervencións necesarias para o coidado a afianzamento de cornixas e voos, limpeza ou reparación de
caneiros ou baixantes, revestimentos de fachadas, pinturas, reparación de cubertas e saneamento de
conducións.
A estanqueidade da vivenda respecto das inclemencias metereolóxicas.
A resistencia e indeformabilidade dos elementos estruturais e construtivos fundamentais da
edificación, muros, pilares, vigas e forxados de piso, e elementos resistentes da cuberta, con carácter
puntual. Nas cubertas, inclúese a substitución de algún dos elementos resistentes, viguetas, bardos,
puntóns, tabiques calados, tamén de xeito puntual e con carácter de intervención mínima necesaria,
sempre que non supoña unha substitución xeralizada da estrutura da cuberta, en cuxo caso terán a
consideración de obras de reforma, o que deberá ser suficentemente xustificado no proxecto. Este
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tipo de obras, de carácter puntual, non terán consideración de modificación do sistema estrutural.
Mantemento ou cambio de carpintería exterior ou interior.
As instalacións en xeral (fontanería, saneamento, electricidade, telecomunicacións, climatización,
enerxías renovables)
Calidade de aire interior e evacuación de gases e fumes.
Calquera outra prevista en lexislación específica aplicable, e xustificadamente necesaria,
nomeadamente de seguridade, habitabilidade, salubridade, accesibilidade universal, aforro enerxético
e ornato, incluída a redistribución puntual de espazos para acadar condicións esixibles de
habitabilidade ou accesibilidade, tendo presente o establecido no apartado 3.9.6. b) e c).
Os aplacados ou cambios de cuberta que colaboren na mellora da eficiencia enerxética da edificación, con
consideración de obra maior pola introdución de cargas adicionais na estrutura, que deberán ser valoradas no
proxecto técnico.
j) Mantemento: Actividades cotiás, continuas ou periódicas, de escasa complexidade técnica realizadas

sobre o soporte material do inmoble para que se manteña as súas características, funcionalidade e
lonxevidade, sen que se produza ningunha substitución ou introdución de novos elementos. Procedementos e
actuacións de monitorización que teñan por obxecto realizar o seguimento e a medición das lesións, dos
axentes de deterioro ou dos posibles factores de risco, e os dirixidos a implantar e desenvolver accións de

conservación preventiva.
k) Valorización: Medidas e accións sobre os bens culturais ou seu ámbito próximo que teñan por obxecto

permitir a súa apreciación, facilitar a súa interpretación e acrecentar a súa difusión, especialmente no ámbito
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educativo, e a súa función social.
l) Investigación: Accións que teñan como obxectivo ampliar o coñecemento sobre o ben ou o seu estado de

conservación e que afecten directamente ao seu soporte material. Inclúe as accións e procedementos
necesarios para elaborar un diagnóstico e caracterizar os materiais e os riscos que afecten ao ben.
3.9.6 Condicións especiais.
a) O límite das obras a acometer en calquera edificación fóra de ordenación, e tendo en conta sempre o

epígrafe 3.9.2 b), será o da contía da ruína económica, é dicir, cando o custe das obras pretendidas excedan
da metade do custe da reposición ou substitución con características similares e materiais actuais, con
exclusión do valor do solo, valoracións que deberán ser acreditadas na memoria da actuación. Excedido este
límite, as obran terán a consideración que corresponda, pero non poderán ser entendidas como de
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conservación e mantemento do uso. A efectos do valor de substitución ou reposición, poderán utilizarse os
módulos da Ordenanza Fiscal Municipal en vigor.
b) Sempre serán autorizables aquelas obras destinadas á eliminación de problemas de accesibilidade, ou
aquelas obras que reduzan o consumo enerxético ou o consumo de auga nun 30%, inclusive coa ocupación
parcial de dominio público, sempre que non se menoscabe a funcionalidade deste, e se acredite a total
imposibilidade de execución dentro da parcela. Nestes casos, e tamén xustificadamente, poderá excederse
calquera parámetro volumétrico da Ordenanza, sempre ó exclusivo obxecto de mellorar accesibilidade ou
reducir os devanditos consumos.
Asimesmo, as obras de conservación e mantemento imprescindibles para garantir a habitabilidade mínima,
poderán incumplir algún ou varios parámetros volumétricos da ordenanza. En calquera destos supostos, o
proxecto deberá ser especialmente claro na motivación, xustificación, e imposibilidade de plantexar solución
alternativa dentro dos límites da ordenanza.
c) Estas obras de conservación e mantemento tendentes a cumprir as normativas de habitabilidade,
accesibilidade, seguridade, salubridade, deberán ser as mínimas e xustificadas para o cumprimento das
devanditas normativas. O exceso sobre este mínimo xustificable, entrará dentro do epígrafe de reforma.
d) Para a aplicación do establecido no apartado 3.9.3.2.b), só se considerarán razóns xustificadas para a
ampliación do volume orixinal o cumprimento de condicións mínimas esixibles segundo normativas
específicas do uso correspondente, así como habitabilidade, accesibilidade, salubridade, dotación de
aparcamento ou as necesarias para a instalación de enerxías renovables ou aforro en consumos de mais dun
30%. O volume orixinal entendese como superficie construída total da edificación orixinal, cuxo grao de
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conservación permita apreciar as súas características esenciais.

Para non incorrer en posibles contradicións na redacción, procede dar unha nova redacción o epígrafe 1.4.5
Tipos de licenza de obras, remitindo algunhas das definicións as recollidas no epígrafe 3.9.5.
Asi, a redacción vixente establece:
1.4.5 Tipos de licencias de obra.
Se distinguen en las presentas Normas tres tipos de licencias:
-Licencias de obra nueva.
-Licencias de reforma y ampliación.
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-Licencias de conservación.
-Licencias de demolición.
Obra nueva.
Se denomina obra nueva a la efectuada para la construcción de un inmueble de nueva planta bien sobre
solar libre (en el que no ha existido ninguna construcción anterior), bien sobre el solar procedente del
derribo de un edificio existente, bien como ampliación de edificios existentes, siempre que esta lo sea en
superficie de planta baja.
Reforma y ampliación.
Se entiende por reforma o ampliación aquellas operaciones de construcción encaminadas a modificar el
edificio existente bien sea para destinarlo a uso distinto, bien por cualquier otra causa.
Se distinguen dos subtipos:
-Reformas y ampliaciones estructurales:
Si su realización implica modificación de elementos estructurales (modificación de estructura,
elevación de plantas), de fachada o de cubierta.
-Reformas no estructurales:
Si se limitan a redistribución de espacios interiores o cualquier otra operación que no afecte a elementos
estructurales, de fachada o de cubierta.
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Conservación.
Se denominan obras de conservación a las tendentes al mantenimiento estético, funcional y constructivo del
edificio.
Se distinguen dos subtipos:
Si afectan a elementos estructurales, de fachada o de cubierta (revoco de fachadas o cubierta,
reparación de elementos estructurales).
Si no afectan a elementos estructurales, de fachada o de cubierta (solados, pintura, etc).
Todos estos tipos se agrupan en dos:
-Licencia de obra mayor, que comprende los conceptos de obra nueva, reforma y ampliaciones estructurales
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y obras de conservación estructurales.
-Licencias de obra menor, que comprende los conceptos de reforma no estructural y obras de conservación
no estructurales.

A nova redacción será:
1.4.5 Tipos de licenzas de obra.
Distínguense nas presentes Normas tres grupos de licenzas:
-Licenzas de obra nova.
-Licenzas en edificacións existentes.
-Licenzas de demolición.
Licenza de Obra nova.
Denominase obra nova á de construción dun inmoble de nova planta. As obras de ampliación, entrarían na
categoría de Obras en edificacións existentes.
Licenza en edificacións existentes.
As obras en edificacións existentes serán as recollidas no apartado 3.9.5 destas Normas.
Licenza de demolición.
Considerase obra de demolición a derruba ou desaparición total ou parcial dunha construción existente por
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calquera causa. Non terán a consideración de demolición a derruba de elementos estritamente necesarios para
realizar as actuacións de conservación, rehabilitación, reforma e reconstrución, sempre que se realice
simultaneamente no mesmo proxecto de obra.

As licenzas de obras terán a consideración de maiores ou menores:
Obras maiores:
As de Obra nova, as de demolición, e todas aquelas en edificacións existentes que non teñan a consideración
de obras menores.
Obras menores:
Aquelas de técnica simple e escasa entidade construtiva e económica, que non supoñan alteración do volume,
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do uso, das instalacións e dos servizos de uso común ou do número de vivendas ou locais, nin afecten ao
deseño exterior, á cimentación, á estrutura ou as condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou
instalacións de toda clase.
Considérase preciso dar unha nova redacción ao apartado 1.4.1, toda vez que o mesmo alude a normativa
derrogada e pode dar lugar a confusión. No seu lugar, introduciríase un novo apartado 1.4.1 no que se fará
referencia aos títulos habilitantes para a execución de obras, con remisión aos detallados procedementos
recollidos na lexislación urbanística e na súa normativa de desenvolvemento, dentro da que cabería entender
comprendidas unha eventual ordenanza de tramitación de licenzas e comunicacións previas.
Polo tanto, a nova redacción íntegra do apartado 1.4.1 será:
1.4.1. Títulos habilitantes para a execución de obras.
A execución de obras estará suxeita á obtención de previa licenza municipal ou á presentación de
comunicación previa en función da súa entidade e características, de conformidade cos procedementos
establecidos na Lei do Solo de Galicia e na súa normativa de desenvolvemento.
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6.2 OBRAS PERMITIDAS EN EDIFICACIÓNS OBXECTO DALGUNHA PROTECCIÓN.
Un dos problemas da normativa vixente das NNSS, é a terminoloxía no tocante a tipos de obras nas
edificacións, e a súa vinculación coa terminoloxía empregada na LSG e regulamento, e que se incorpora
agora nesta modificación. Polo tanto, semella importante actualizar o texto das NNSS no que se define a
devandita terminoloxía, nomeadamente no epígrafe 3.8.4, subapartado 2.2 Tipos de obra que afectan al

conjunto del edificio, incluido no apartado PATRIMONIO CULTURAL. Semella mais sinxelo definir os

tipos de obra no epígrafe 3.9.5 dentro do réxime das edificacións existentes, e remitir o apartado 2.2 do
Patrimonio Cultural ao devandito epígrafe, evitando duplicidade de definicións ou confusión na aplicación.
Estas definicións serán axustadas tanto as definidas no RLS, como na Lei de Patrimonio de Galicia.
En consecuencia, o apartado 2.1 Os edificios, conxuntos e elementos de interese histórico, artístico,
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arquitectónico, urbanístico e/ou ambiental, dentro do epígrafe 3.8.4 Patrimonio Cultural, quedará

redactado como segue:

2.1 Os edificios, conxuntos e elementos de interese histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico e/ou
ambiental.
A protección destos edificios, conxuntos e elementos vai encamiñada a súa conservación, rehabilitación e
posta en valor aceptando a realización de determinadas obras en función das características do obxecto
protexido.
Os edificios, conxuntos e elementos catalogados polo seu interese histórico, artístico, arquitectónico,
urbanístico e/ou ambiental, serán obxecto de protección, e se aterán á ordenación específica da zona onde se
sitúan, á lexislación do Patrimonio que lle sexa de aplicación e as determinacións específicas que seguen e
que se articulan clasificando a súa protección en integral e non integral de acordo co devandito catálogo.
Os bens catalogados non poderán quedar en ningún caso suxeitos ao réxime de fóra de ordenación.
A reconstrución dun ben destruído por conflitos, catástrofes naturais ou causas intencionadas ou fortuítas
poderá autorizarse excepcionalmente por razóns de interese social, cultural ou educativo.
.../...
E o apartado 2.2 Tipos de obra que afectan al conjunto del edificio, dentro do epígrafe 3.8.4 Patrimonio

Cultural, quedará redactado como segue:
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2.2 Tipos de obra que afectan ao conxunto do edificio.
Serán os definidos no apartado 3.9.5 deste documento.
2.3 Patrimonio arqueolóxico.
.../...
Por último, e en relación coa protección da paisaxe natural, procede clarexar unha lagoa que produciuse pola
modificación puntual do ano 1991. Nesta modificación, produxéronse reclasificacións de solo, de xeito que
solos anteriormente considerados de protección, deixaron de selo. No entanto, no Anexo II das NNSS, dentro
dos BENS NATURAIS E PAISAXISTICOS, mantívose inalterada a redacción, de xeito que non sempre
existe relación entre o lugar ou paisaxe de interese, e a Ordenanza de protección na cartografía que delimita o
alcance da mesma. Cando se fala de Riberas do Río Miñor, ou Serra de Chandebrito, ou Monte Lourido, por
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exemplo, é necesario delimitar e acoutar o ámbito protexido dentro da xenérica denominación. Nin todo
Monte Lourido é obxecto de protección, nin todo Chandebrito, nin todo Monteferro...senón que existen
ámbitos delimitados na cartografía, con Ordenanzas de protección, xunto con outras de asentamentos. Non se
entenden as proteccións xenéricas sen a correspondente delimitación na cartografía, dado que poderían
existir dúbidas no alcance da mesma. ¿Ata donde entra a península de Monteferro, ou o Monte Lourido, ou
as Riberas do Miñor?
Ademais, o anexo relaciona os lugares, pero non asigna a correspondente protección, que polo tanto so pode
ser atribuida ao réxime de solo correspondente na Ordenación, ou as fichas de catálogos de paisaxe que
poidan existir.
Non se trata, en absoluto, de modificar nin reducir en modo algún a protección, senón simplemente de dar
coherencia ao texto, deixando claro que, dentro dos lugares de interese, os ámbitos con protección serán os
delimitados polas ordenanzas correspondentes nos planos de Ordenación, e que corresponderían polo tanto a
categoría de solo rústico.
Bastaría con engadir, polo tanto, a continuación do título BENS NATURAIS E PAISAXISTICOS:
“ BENS NATURAIS E PAISAXISTICOS
Son os relacionados a continuación, e o alcance da súa protección virá establecida pola correspondente
delimitación do ámbito de solo rústico nos planos de ordenación, ou fichas de paisaxe de carácter
supramunicipal.
1. Sitios costeiros sobresaintes.....”
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6.3

MATERIAIS,

ELEMENTOS

DE

COMPOSICIÓN

E

INTEGRACIÓN

DAS

EDIFICACIÓNS NA CONTORNA.
Como xa foi exposto na memoria xustificativa deste documento, unha regulación xenérica de materiais e/ou
elementos compositivos, ten un dobre risco:
-Quedar obsoleto polo simple transcurso do tempo.
-Obviar e imposibilitar a adaptación ós ambientes e as contornas preexistentes.
Asimesmo, procede distinguir entre as clases de solo.
Polo tanto, procede dar unha nova redacción o apartado 3.2.2 Condiciones generales de volumen e
higiénicas, epígrafe CONDICIONES GENERALES DE ESTETICA.
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A redacción actual é:

“CONDICIONES GENERALES DE ESTETICA.
Fachadas exteriores: materiales y acabados.
-Fábricas:
1.- Se podrá utilizar cualquier material y sección constructiva siempre que se cumplan las determinaciones
legales mínimas de aislamiento y las lógicas de la buena construcción, así como las determinaciones que
siguen a continuación.
2.- El material a utilizar preferentemente será el granito, debiendo utilizarse de acuerdo a su propia técnica
y sólo en casos excepcionales, debidamente justificados, se admite el aplacado (sin pulir).
3.- Se excluye explícitamente cualquier tipo de piedra natural con superficie pulimentada.
4.- En las fachadas en que se utilicen revestimientos el color preferente será el blanco, prohibiéndose la
utilización de los colores oscuros.
5.- Se prohíben expresamente los revestimientos de azulejo, terrazo plástico, metálicos o fibrocemento.
-Cerrajería y carpintería:
1.- Se prohibe en ambos casos el aluminio en su color.
2.- Se permite la carpintería de madera.
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3.- En cualquier caso se permite la carpintería metálica pintada con los colores admitidos.
4.- Los colores a utilizar serán madera, blanco, verde o rojo.
Fachadas interiores
Responderán en tratamiento a las mismas condiciones de las exteriores, debiendo adaptarse los mismos
criterios de diseño, con igual categoría de acabados y materiales que aquellas.
Medianeras:
1.- Las paredes medianeras deberán realizarse con los mismos materiales y acabados que las exteriores, a
menos que se pretenda su adose a otra medianera en proyecto conjunto.
2.- Se procurará cuando sea factible, la apertura de huecos y readecuación de medianeras a la nueva
composición y órdenes de elementos, mediante el necesario acuerdo de vecinos sobre servidumbres de vistas
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y luces que habrá que de reflejarse en el Registro de la Propiedad.
Cubierta:
Materiales:
Solo se permite la teja cerámica, preferentemente curva del País y siempre en color tradicional.”
A nova redacción quedará como segue:
“CONDICIONS XERAIS DE ESTETICA
A) SOLO URBANO.
1. Os baixos dos edificios remataranse de xeito que se garanta que o posterior remate dos locais
comerciais, se os houbese, non deteriore a imaxe arquitectónica da edificación no seu conxunto. O
pechamento provisional destes espazos destinados a uso comercial, en tanto non sexan
acondicionados, deberá ter un acabado mínimo de recebado e pintado ou ser un material xa rematado
que ofreza condicións de seguridade. A altura mínima de estes pechamentos será de 2,20 metros
opacos, altura a partires da cal poderá ter ocos de ventilación.
2. Cando aparezan medianeiras vistas, estas disporán dun tratamento acorde co deseño da envolvente
do resto do edificio. En calquera caso, ditas medianeiras deberán ter un tratamento que garanta as
mesmas condicións de illamento térmico e protección fronte á choiva e os axentes atmosféricos que
os esixibles ao resto das fachadas do edificio.
3. As fachadas dos edificios e as súas paredes medianeiras, deberán ter un tratamento de fachada e
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conservarse nas debidas condicións de seguridade, hixiene e estética.
4. Os corpos admisibles construídos sobre a cuberta dos edificios, terán tratamento de fachada.
5. Os patios de servizo (lavadoiros, tendais, etc) que sexan visibles dende calquera punto accesible á
circulación de persoas ou dende outros edificios, deberán ser ocultados por muros de celosía ou
calquera outro sistema que impida a visibilidade e permita a ventilación.
6. Para autorizar obras na envolvente das edificacións existentes, ou de nova planta, ubicadas nos
Núcleos de identidade do litoral de A Ramallosa e Panxón, o proxecto deberá incorporar un estudo
da adaptación do proxectado a contorna, dada a caracterización dos mesmos segundo o Plan de
Ordenación do Litoral.
B) SOLO URBANIZABLE.
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O Plan Parcial que desenvolva o ámbito de solo urbanizable, recollera as condicións estéticas
oportunas, tendo en conta o regulado no apartado A).
C) SOLO DE NUCLEO RURAL
1. Nos núcleos rurais, en orde á salvagarda do ambiente natural, da paisaxe rural e da arquitectura
tradicional, esixirase que as novas construcións ou a renovación das existentes, sexan coherentes coa
tipoloxía edificatoria e as características das edificacións do núcleo.
2. En todo caso, se estará as condicións particulares de composición é estética recollidas nas
ordenanzas correspondentes números 10, 11 e 13 destas Normas.
D) SOLO RUSTICO
Estarase o establecido polo Lei do Solo de Galicia para o solo rústico.
E) PARA TODAS AS CLASES DE SOLO
1. As edificacións auxiliares admisibles, terán un acabado de condicións similares ás da edificación
principal.
2. Os proxectos incluirán, na súa memoria, a xustificación do cumprimento do artigo 91 da LSG en
canto á adaptación ó ambiente e protección da paisaxe do proxectado.
3. En canto as actuacións que se leven a cabo sobre os bens declarados de interese cultural ou
catalogados, seguirán os criterios seguintes:
a) Salvagarda dos seus valores culturais e conservación, mellora e, no seu caso, utilización adecuada
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e sostible.
b) Respecto polas súas características esenciais e polos aspectos construtivos, formais, volumétricos,
espaciais e funcionais que os definen. Procurarase sempre a aplicación do criterio da mínima intervención
nos bens artísticos.
c) Conservación das contribucións de todas as épocas existentes no ben. Excepcionalmente poderá
ser autorizada a eliminación dalgunha contribución de épocas pasadas no caso de que supoña unha
degradación comprobada do ben e de que a devandita eliminación sexa necesaria para permitir a súa
adecuada conservación e a súa mellor interpretación histórica e cultural. As partes eliminadas quedarán
debidamente documentadas.
d) Preferencia pola utilización de técnicas e materiais tradicionais.
e) Compatibilidade dos materiais, produtos e técnicas empregados na intervención cos propios do
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ben e os seus valores culturais e pátinas históricas.
f) Discernimento da adición de materiais e técnicas empregados, evitando as adicións miméticas que
falseen a súa autenticidade histórica.
g) Reversibilidade nas accións de xeito que poida recuperarse o estado previo á intervención. Este
criterio será prioritario ao deseñar actuacións de conservación e restauración.
h) Compatibilidade do seu uso coa conservación dos valores que motivaron a súa protección.
i) Non se utilizarán ou aplicarán técnicas e materiais agresivos coas pátinas de valor cultural e cos
materiais orixinais ou incompatibles coa debida conservación dos bens.“

Asi, a Ordenanza 10, que regula as característica de Composición para as Ordenanzas 10 e 11, establece, na
redacción actual:
“7. Composición.
Las nuevas edificaciones y las ampliaciones de las existentes mantendrán el carácter del conjunto según las
siguientes reglas:
a) Se mantendrán los elementos de sillería, mampostería y carpintería característicos existentes.
b) El tamaño de las edificaciones conservarán el ritmo y proporción de los tradicionales.
c) Excepto en casos singulares que se justifiquen se mantendrán la cubierta a inclinada a dos o cuatro
aguas.
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d) Los cuerpos volados cerrados, galerías, miradores y balcones se realizarán o conservarán con las
dimensiones y características de los existentes.
e) Las fachadas y muros de piedra se mantendrán vistos y los enfoscados se mantendrán pintados.”
A nova redacción, queda como segue:
“7. Composición.
a) Para o deseño das novas edificacións, terase en conta a adaptación á topografía e demais elementos de tipo
físico como camiños, cómaros, muros ou valados, vexetación, etc, dos que se procurará a súa conservación.
b) O volume das edificacións será similar ó das edificacións características ou dominantes no núcleo,
principalmente se estas fosen edificacións tradicionais, agás no caso de que resulte imprescindible excedelo
por esixencias do uso ou actividade. Neste caso, deberá xustificarse a imposibilidade de desenvolver o uso ou
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actividade en volume similar, ben por normativas específicas, ou programas de necesidades de carácter
obrigatorio ou mínimo.
c) As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e as construcións tradicionais do asentamento, sen perxuizo de outras propostas que se
xustifiquen pola súa calidade arquitectónica. A elección de materiais deberá de ser xustificada, buscando
materiais e texturas que se integren na contorna. Pedra, enlucidos, ou materiais que non reflictan en exceso a
luz para fachadas, incluídos metálicos cun envellecemento que se integre na contorna, aplacados e fachadas
trasventiladas, formigón visto, carpinterías de aluminio, madeira ou material sintético con cores que
harmonicen na mesma.
Expresamente prohíbense revocos sen pintar, acabados non vistos e revestimentos de pezas cerámicas
formato pequeno.
d) As cubertas, a unha ou mais augas, terán unha pendente igual ou inferior á media da das edificacións do
núcleo, e mesmo as cubertas planas, con acabado mineral de pedra ou axardinada, como solución de mínimo
impacto visual, son admisibles. Os materiais de cubrición non poderán ser reflectintes, e deberá ser
xustificada a súa integración na contorna.
e) Con carácter xeral, a proposta arquitectónica estará baseada nos principios básicos de racionalidade e
integración no medio, aínda cando o proxecto arquitectónico busque a propia expresión do novo, e as
linguaxes do seu tempo. Preservaranse os valores tradicionais, encamiñando as actuacións á rehabilitación,
renovación e rexeneración, valorando as propostas arquitectónicas contemporáneas que poñan en valor a
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arquitectura do núcleo.
f) En canto as actuacións que se leven a cabo sobre os bens declarados de interese cultural ou catalogados,
seguirán os criterios recollidos no epígrafe 3.2.2 CONDICIONS XERAIS DE ESTETICA, letra E), apartado
3, destas Normas.

Se ben a Ordenanza 11 remite as condicións estéticas ao regulado na Ordenanza 10, no tocante a tipoloxía,
establece unha diferenciación admitindo a edificación en fileira para determinados tramos das vías, pero sen
establecer unha limitación, como fai a LSG, para evitar a distorsión do núcleo permitindo tipoloxías
repetitivas mais propias de entornos urbanos. Semella dabondo a limitación de edificacións acaroadas e
proxectadas en serie a un máximo de tres, como establece a LSG.
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Asi, a vixente redacción da Ordenanza 11 establece:

2. Sistema de Ordenación.
Se fija un sistema mixto de ordenación para completar las parcelas vacantes mediante la edificación
exenta, o adosada siempre que responda a proyecto conjunto. En aquellos tramos que dispongan de
canalizaciones para la evacuación de aguas residuales y de abastecimiento de agua se permitirá la
edificación adosada entre medianeras (edificación en hilera) para completar tramos ya consolidados con
esta tipología. Ello será de aplicación exclusivamente en el margen de la vía que reuna las condiciones de
consolidación exigidas. A estos efectos se considerarán consolidados en la tipología de edificación “entre
medianeras” (en hilera) aquellos tramos edificados mayoritariamente con esta tipología y consolidados
por este tipo de edificación al menos en 2/3 (dos tercios) de la longitud tomada entre dos edificaciones
existentes. “

A nova redacción, mais sinxela e axustada á LSG, será:
“2. Sistema de ordenación.
Establécese un sistema mixto de ordenación para completar parcelas vacantes mediante a edificación exenta
ou encostada, quedando prohibidas as vivendas acaroadas proxectadas en serie colocadas en continuidade de
mais de 3 unidades.
Permitese encostar a edificación para tapar medianeiras existentes, sempre que non se xenere nova superficie
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de medianeira. Para novas edificacións encostadas, será esixible proxecto conxunto asinado polas
propiedades correspondentes.”
Dado que as NNSS non definen a vivenda encostada ou adosada, e pode aparecer nomeada de diferentes
xeitos, procede incluir a redacción, dentro do punto 3.2.1 Definicións do epígrafe 3.2 Normas xerais da
edificación, a continuación da de EDIFICIO EXENTO e antes da de EDIFICABILIDADE.
“EDIFICACION ENCOSTADA, ACAROADA ou EN FILEIRA
Aquela que comparte a lo menos unha medianeira con outra edificación, con accesos independentes, en
parcelas independentes ou única no caso de promoción conxunta. A fileira mínima será de dous, sen superar
as tres unidades nos núcleos rurais.”
No mesmo sentido, esta limitación debería afectar á Ordenanza 10, que na súa vixente redacción establece:
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“2. Sistema de Ordenación.
Se fija un sistema mixto de ordenación para completar las estructuras de origen de los núcleos,
permitiéndose la edificación aislada y adosada, y manteniéndose tanto el tipo de ocupación como el carácter
de conjunto y no permitiéndose la introducción de tipologías edificatorias ajenas a la morfología del
núcleo.”
E queda redactada como segue:
2. Sistema de Ordenación.
Fixase un sistema mixto de ordenación para completar as estruturas de orixe dos núcleos, permitíndose a
edificación illada ou encostada, e manténdose tanto o tipo de ocupación como o carácter de conxunto e non
permitíndose a introdución de tipoloxías edificatorias alleas á morfoloxía del núcleo, quedando prohibidas as
vivendas encostadas proxectadas en serie colocadas en continuidade de mais de 3 unidades.
Permítese encostar a edificación para tapar medianeiras existentes, sempre que non se xenere nova superficie
de medianeira. Para novas edificacións encostadas, será esixible proxecto conxunto asinado polas
propiedades correspondentes.”
A Ordenanza 13, pola súa banda, na redacción actual, establece:
“La edificación principal y auxiliares mantendrán el carácter de conjunto según las siguientes reglas:
a) Las fachadas se realizarán en mampostería, sillería, ladrillo “cara vista” o revestidos en color blanco. Se
prohiben expresamente las fachadas con plaqueta cerámica. La carpintería será color madera, verde,
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blanco o bronce.
b)Las cubiertas se realizarán con teja árabe.
c) Excepto en casos singulares que se justifiquen, se mantendrá la cubierta inclinada a dos o cuatro aguas.
d) Los cuerpos volados cerrados, galerías, miradores y balcones se realizarán manteniendo el carácter de
las existentes y análogas de carácter tradicional."

Tendo en conta que no momento da redacción das NNSS, a Ordenanza 13 era unha Ordenanza de Solo Non
Urbanizable, e na actualidade sería unha terceira Ordenanza de solo de Núcleo Rural, a nova redacción sería:
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“A edificación principal e auxiliares, seguirán as normas de Composición recollidas para no apartado 7 da
Ordenanza 10.”
Asimesmo, esta Ordenanza incorpora unha condición que acaba sendo unha “fronte mínima” de parcela, pero
cunha redacción confusa e suxeita a interpretacións diversas. O feito de esixir unha fronte mínima
equivalente a da fachada da futura edificación, mais 3 metros por cada lado, non semella ser un xeito moi
razoable de impor unha condición a unha parcela para seren edificable. Tendo en conta que unha vivenda
non podería ter unha fachada menor de 3 metros, mais a esixencia de recuados, daría unha fronte mínima de
9 metros. Polo tanto, sendo a redacción vixente:
“9. Solamente podrá edificarse de acuerdo a esta Ordenanza cuando la parcela dé frente a un acceso
rodado en una longitud tal que si la edificación se situase en línea de fachada esta cumpliera con los
retranqueos mínimos a linderos exigidos por esta Ordenanza.”
Quedaría redactada como segue:
“9. Soamente poderá edificarse de acordo a esta Ordenanza cando a parcela dea fronte a un acceso rodado
que permita una liña de edificación mínima de 9 metros. “
Dado que as Ordenanzas regulan as edificacións auxiliares, pero as NNSS en ningún momento a definen,
procede a inclusión dunha definición de edificación auxiliar, dentro do apartado 3.2.2 Condicións xerais de
volume e hixiénicas, onde se recollen diversas definicións, a insertar a continuación de EDIFICIOS
SEMIENTERRADOS e antes de CORPOS VOADOS PECHADOS.
Quedaría como segue:
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“EDIFICACION AUXILIAR
Aquela edificación, de superficie non superior a 30 m2, de planta única (baixa), vinculada á vivenda, na
mesma parcela e con usos complementarios a esta, como son almacéns, aseos, instalacións, garaxes, cociñas
ou similar, que en ningún caso poderán ter un uso residencial, e non poderán existir sen a presenza de
vivenda principal, e que non poderá ser segregada nin utilizada independentemente daquela por terceiros.
A altura máxima será de 3 metros ata o arranque da cuberta, que poderá ser plana, a unha ou a varias augas,
cunha altura de cumbreira de 1,5 m.
Respectarán os recuados establecidos na Ordenanza de aplicación, salvo nos casos de edificacións destinadas
a garaxe, cando as condicións do terreo o xustifiquen, nos que poderán ser soterradas, e mesmo situarse en
aliñación, co obxectivo da minimización dos movementos de terra. “
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Por último, compre matizar igualmente as condicións estéticas da Ordenanza 1, coa súa particularidade de
estaren englobada dentro do ámbito dun núcleo carcaterístico contemplado polo Plan de Ordenación do
Litoral (POL).
Asi, a redacción actual establece:

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y ESTÉTICAS.
Las inherentes al grado de protección de la edificación existente, en su caso, y al tipo de obra que se
realice. Al menos se exigirán las siguientes:
* En los edificios de nueva planta o en aquellos que se conserven o reestructuren se respetarán las
siguientes condiciones:
- Se mantendrán y conservarán los elementos de sillería, dinteles, pilastras, recercados, balcones y rejería
y demás elementos característicos.
- Composición y ritmo de huecos adaptados al carácter definido por las edificaciones tradicionales y/o
protegidas anexas o próximas.
- Los cerramientos de los vanos se situarán en el plano de fachada ya sea en la cara interna o externa. No
se permitirán tipologías extrañas al conjunto de huecos dominantes.
- Los materiales, su tratamiento, disposición, textura, color, etc. Serán los predominantes en el conjunto a
proteger, prohibiéndose aquéllos que siendo o no tradicionales no se correspondan con los del conjunto a
proteger.
- Los aleros, cornisas, molduras, impostas, etc. Se harán corresponder en lo posible con las existentes en
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los edificios anejos.
- Especialmente se cuidará el tratamiento de las plantas bajas con destinos comerciales, etc. que deberán
estar integradas en la composición general de la fachada.
Los rótulos, se situarán preferentemente al interior de los huecos de dicha planta. En el caso de situarse
sobre la fachada éstos no podrán sobresalir de dicho plano más de 15 cm.
- Las cubiertas se adecuarán en su pendiente, culminación y materiales a los dominantes en los edificios
tradicionales y/o protegidos anexos o próximos.

A redacción proposta sería:
CONDICIONS DE COMPOSICIÓN E ESTÉTICAS.
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As inherentes ao grao de protección da edificación existente, no seu caso, e ao tipo de obra que se realice,
prevalecendo, en caso de contradición, sobre as condicións xerais de estética para o solo urbano do epígrafe
3.2.2.
1- Nos edificios que se conserven, reformen, ou reestruturen, respectaranse as seguintes condicións:
a) En canto as actuacións que se leven a cabo sobre os bens declarados de interese cultural ou catalogados,
seguiranse os criterios recollidos no epígrafe 3.2.2 CONDICIONS XERAIS DE ESTETICA, letra E),
apartado 3, destas Normas, en consonancia coa lexislación en materia de protección do Patrimonio Cultural.
b) No resto das edificacións existentes, os materiais, o seu tratamento, disposición, textura, cores, etc.
tratarán de harmonizar cos predominantes na contorna de Panxón, prohibíndose aqueles que de xeito
manifesto distorsionen o conxunto, sen renunciar aos materiais que melloren as prestacións e a eficiencia
enerxética das edificacións.
Especialmente coidarase o tratamento das plantas baixas con destinos comerciais, etc. que deberán estar
integradas na composición xeral da fachada.
Os rótulos, situaranse preferentemente ao interior dos ocos da devandita planta. No caso de situarse sobre a
fachada, éstos no poderán sobresair desta mais de 15 cm., e cumprindo as esixencias en materia de
accesibilidade.
As cubertas se adecuarán na súa pendente, culminación e materiais aos dominantes nos edificios anexos ou
próximos.
Nas proximidades de bens catalogados, se estará ao establecido na lexislación en materia de protección do
Patrimonio Cultural, segundo as distancias aos mesmos.
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2- Para novas edificacións, seguiránse as pautas do apartado 1. b) anterior, ainda que sexan utilizadas
linguaxes arquitectónicas contemporáneas.
Non se autorizan a creación de medianeiras en novas edificacións, ou as existentes que amplíen ocupación,
salvo que quede garantida a súa futura desaparición mediante proxecto conxunto con propiedade colindante.
3- En tódolos casos, e pola situación da Ordenanza 1 nun ámbito caracterizado, os proxectos de obra deberán
incorporar un estudio xustificativo respecto de aqueles materiais ou solucións costrutivas non predominantes
no mesmo, en base a calidade arquitectónica e mellora da eficiencia enerxética, así como a harmonización e
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integración do proxectado na contorna inmediata.
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6.4 REGULACIÓN DE EQUIPAMENTOS E FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E DA
DIVERSIDADE DE USOS COMPATIBLES NOS NÚCLEOS RURAIS E URBANOS.

En primer lugar, e como foi exposto na memoria xustificativa, compre revisar a redacción do apartado 3.3.4
punto 4 das NNSS, que ten a actual redacción:
“4. Los equipamientos y dotaciones se regularán por el tipo de ordenación de la zona donde se encuadran y
mantendrán condiciones de composición urbanística acordes con la misma, debiendo respetar y mantener
las alineaciones y alturas de la manzana o unidad urbanística a la que pertenezcan. No obstante, se
adaptarán a las condiciones de edificación, estandares y programas correspondientes a su legislación
especifica. Cuando por la forma de la edificación, resulten espacios interiores de amplitud suficiente se
tratarán y sistematizarán estos, mediante jardinería y arbolado. Se procurará que la altura de la edificación
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no sobrepase los 12 metros sobre la cota natural del terreno excepto cuando la ordenanza autorice alturas
mayores. No obstante, cuando los equipamientos se situen en zonas no normalizadas y en áreas libres de
edificación se aceptará la ordenación volumétrica específica, no pudiendo rebasar en ningún caso los 12 m.
De altura máxima ni los 0,8 m2/m2 de edificabilidad bruta. En las dotaciones deportivas las edificaciones
no podrán ocupar mas del 10% de la superficie de la parcela dotacional.
En las dotaciones de camping se estará a lo dispuesto en el descreto 236/85 de 24 de Octubre de Xunta de
Galicia “sobre ordenación dos acampamentos públicos de turismo en Galicia”.
Los equipamentos existentes se considerarán, en todo caso, dentro de ordenación.”
Proponse unha nova redacción mais clarexadora, que quedará como segue:
“4. Os equipamentos e dotacións:
a) Estarán regulados pola Ordenanza (Solo Urbano e solo de Núcleo Rural) ou polo réxime de solo
correspondente (Solo Rústico) no que estean ordenados. No caso de que o planeamento non delimite de xeito
claro a Ordenanza de aplicación, aplicarase a Ordenanza contigua que asigne unhas menores condicións
volumétricas, valorando edificabilidade, ocupación, altura e recuados, nesta orde.
b) En solo urbano e de núcleo rural, a altura do equipamento poderá acadar en tódolos casos os 8 metros. No
caso de que o equipamento ou dotación conte con Normativa específica, programas aprobados e xustificados
por Organismo oficial, condicións técnicas indispensables para o uso pretendido (como recintos deportivos),
ou calquera outra condición específica e acreditable que imposibilite o desenvolvemento en condicións
mínimas do uso asignado polo planeamento, poderán superarse as alturas e edificabilidade da Ordenanza,
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coas seguintes condicións:
-Non superar a altura de 12 metros, salvo que a Ordenanza de aplicación xa permita alturas maiores, ou 17,5
metros no caso de instalacións deportivas debidamente xustificada a necesidade técnica. As pistas deportivas
propiamente ditas, non computarán a efectos de edificabilidade ou ocupación.
-Non superar os 0,8 m2/m2 de edificabilidade sobre parcela bruta, en usos lucrativos. Os non lucrativos
públicos non computan edificabilidade en ningún caso.
-No caso de equipamentos ou dotacións con carácter lucrativo, a excepcionalidade sobre as condicións da
ordenanza non poderá ser xustificada en base a un maior aproveitamento, salvo informe sectorial de
organismo competente que xustifique a necesidade dun programa mínimo imprescindible para o
desenvolvemento da actividade.
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c) Nas dotacións de Camping, estarase á normativa autonómica vixente en materia de turismo.
d) Os equipamentos públicos, en solo urbano ou de núcleo rural, existentes antes da aprobacións das NNSS,
ou os que conten con proxecto aprobado pola Administración correspondente, non serán, en ningún caso,
disconformes co planeamento.”
Para favorecer o acceso aos equipamentos e dotacións á maioría da poboación, e fundamentalmente a súa
implantación no medio rural, promovendo a pequena empresa, impulsando o turismo rural e a recuperación
de patrimonio existente como xenerador de emprendemento no rural, e para favorecer a compactación dos
núcleos rurais fronte a dispersión pola separación das actividades económicas ubicadas no solo urbano,
proponse determinadas correccións nas Ordenanzas de solo de núcleo rural.
Asi, o artigo 25 da LSG, nos puntos 1 e 2, establece:
“1. O planeamento urbanístico definirá os usos e as condicións de edificación admisibles nos ámbitos
delimitados como núcleos rurais de poboación, con supeditación ás determinacións contidas nesta lei.
2. O uso característico das edificacións nos núcleos rurais será o residencial. Consideraránse como
complementarios os usos terciarios ou produtivos, actividades turísticas e artesanais, pequenos talleres,
invernadoiros e equipamentos, así como aqueles que garden relación directa cos tradicionalmente ligados
ao asentamento rural de que se trate ou que dean resposta ás necesidades da poboación residente neles.”
Polo tanto, procede adaptar as ordenanzas reguladoras do solo de núcleo rural ao previsto na LSG,
limitándose a modificación nesta materia a reflectir nesas ordenanzas os usos que se permiten directamente
“ex lege” pola LSG nos núcleos rurais.
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Asi, a Ordenanza 10, na súa actual redacción establece:
“6. Usos.
Se permite la vivienda familiar. Los bajos podrán ser destinados a usos comerciales, talleres y almacenes
con los grados de tolerancia definidos por por la ordenanza general.”
A nova redacción quedará como segue:
6. Usos.
a) As actuacións no solo incluído nesta ordenanza estarán suxeitas ás disposicións contidas na Lei do Solo de
Galicia, relativas aos núcleos rurais. O uso característico das edificacións será o residencial de vivenda
familiar.
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b) Igualmente, incluso en edificación exclusiva, na tipoloxía establecida na Ordenanza, permítense os usos
terciarios ou produtivos, actividades turísticas e artesanais, pequenos talleres, invernadoiros e equipamentos,
así como aqueles que garden relación directa cos tradicionalmente ligados ao asentamento rural de que se
trate ou que dean resposta ás necesidades da poboación residente neles.”
A Ordenanza 11 establece, na redacción actual:
“4. Usos.
Se permite la vivienda familiar. Los bajos podrán ser destinados a usos comerciales, talleres y almacenes
con los grados de tolerancia definidos por por la ordenanza general. Así mismo se permiten todo tipo de
equipamientos.”
A nova redacción quedará como segue:
“4. Usos.
a) As actuacións no solo incluído nesta ordenanza estarán suxeitas ás disposicións contidas na Lei do Solo de
Galicia, relativas aos núcleos rurais.
b) O uso característico será o residencial de vivenda familiar. Permítense ademais o establecido no punto 6
b) da Ordenanza 10.”
E a Ordenanza 13, na súa vixente redacción, establece:
“2. Régimen y usos:
Las actuaciones en el suelo incluido en esta ordenanza se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Lei
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del Suelo de Galicia, relativas a los núcleos rurales.
Se permiten los usos de vivienda familiar pudiéndose destinar la planta baja a usos comerciales, talleres y
almacenes dentro de los grados de tolerancia con el uso residencial definidos por la ordenanza general y
siempre que dichos usos guarden relación con las actividades propias del medio rural y con las necesidades
de la población residente en los referidos núcleos. En las mismas condiciones, se permiten toda clase de
equipamientos.”
A nova redacción sería:
“2. Réxime e usos:
As actuacións no solo incluído nesta ordenanza estarán suxeitas ás disposicións contidas na Lei do Solo de
Galicia, relativas aos núcleos rurais
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O uso característico será o residencial de vivenda familiar. Permítense ademais o establecido no punto 6 b)
da Ordenanza 10.”
Como parte do sistema de dotacións ou espazos públicos o servizo da poboación, semella procedente
actualizar a redacción de usos e actividades permitidas nas zonas verdes e espazos libres, de cara a fomentar
o seu mellor uso dentro da súa vocación de espacio público, permitindo determinadas actividades, ao servizo
do lecer da poboación, compatibles coa titularidade e uso común, e o fomento de determinadas actividades
temporais, culturais, deportivas, etc.
Dado que o texto do epigrafe 3.3.5 Sistema de parques, jardines urbanos y espacios libres, en principio

distingue entre zonas verdes e espazos libres, parques, xardíns ou prazas públicas, en función da superficie,
pero a continuación xunta nunha mesma regulación as condicións de uso, con independenza da anterior
distuinción, e tendo en conta que os Planos de Ordenación tampouco distinguen entre zonas verdes e espazos
libres, e rotulan todo como Zonas Verdes, introdúcense pequenas matizacións na redacción do epígrafe,
unificando as condicións de uso.
Asimesmo, a redacción adáptase ao contido do RLSG para as zonas verdes, no seu artigo 70.7.
Asi, a redacción actual do epígrafe, establece:

“ 3.3.5 Sistema de parques, jardines urbanos y espacios libres.
1. Comprende los espacios destinados a zonas verdes y espacios libres. Serán de uso público destinados a
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parques o, cuando fueran de extensión inferior a 5.000 m2 con destino a jardines o plazas públicas para
juego de niños, recreo de los ciudadanos y mejora del ornato público.
2. Estos suelos deberán urbanizarse con arbolado, jardinería, pavimentación singular, sendas, elementos
ornamentales y otros elementos accesorios sin que estos últimos ocupen mas del 5% de su superficie.
Cuando su extensión y características lo permitan admitirán las instalaciones descubiertas para la
práctica deportiva o edificios culturales sin que su superficie rebase el 10% de su ámbito. Estas
instalaciones o construciones serán públicas, y no limitarán o interferirán el normal uso del parque o
jardín, ni su calidad vegetal, ni las vistas. La altura máxima de cualquier tipo de edificación será de 10 m.
y su ocupación en planta no excederá del 5% del ámbito.
3. La indicación en planos de Ordenación determinará la tolerancia de uso de estacionamiento temporal
de vehículos en las zonas verdes ligadas a las playas, sin perjuicio del tratamiento arbolado de tales
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espacios y del carácter público de su uso y dominio.
4. En el marco de lo previsto en el artículo 11.1. f de la Ley 1/1997 de Suelo de Galicia, en el subsuelo de
los espacios libres públicos podrán localizarse aparcamientos subterráneos también públicos, sin otras
limitaciones que las previstas en estas Normas en relación con la regulación del uso de garaje
aparcamiento en edificio exclusivo, que le sean de aplicación, siempre que no se menoscabe la
funcionalidad y el uso público en superficie, y manteniéndose el carácter de dominio público del suelo y
del subsuelo. A tal fin, los aparcamientos subterráneos que se realicen en el subsuelo de las zonas verdes
deberán permitir el adecuado desarrollo de las especies vegetales en la superficie. Además, la ocupación
máxima en superficie con los accesos e instalaciones complementarias de los aparcamientos será la
mínima imprescindible para su adecuado funcionamiento, sin que pueda superarse el límite establecido en
el punto 2 de este mismo apartado. En los planos de ordenación se determinará la localización de estos
aparcamientos.
Para los efectos del acondicionamiento del parque del Río Muiños se establece una franja de protección
que tendrá una profundidad mínima de 25 metros a cada uno de los márgenes del río; en el
acondicionamiento de esta franja se prohíbe expresamente realizar movimientos de tierras, talas de
arbolado, y cualquier otra actuación que impida o dificulte el mantenimiento de las condicciones
medioambientales de las riberas del río y del bosque asociado.”

A nova redacción quedará como segue:
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“ 3.3.5 Sistema de espazos libres e zonas verdes.
1. Comprende os espazos destinados a zonas verdes e espazos libres. Serán de uso público destinados a
parques, xardíns ou prazas públicas para xogo de nenos, lecer dos cidadáns e mellora do ornato público.
2. Estos solos deberán urbanizarse con arboredo, xardinería, pavimentación singular, sendas, elementos
ornamentais e mobiliario urbano axeitado.
Cando a súa extensión e características o permitan, admitiranse as instalacións descubertas para a práctica
deportiva, recreativa, e de ocio. Admítense pequenas instalacións deportivas, recreativas, de hostalería e
quioscos, sen que a súa superficie total por istos ocupada rebase o 5% do ámbito. Estas instalacións ou
construcións resultarán compatibles e complementarias coa súa finalidade ao servizo da colectividade, sen
que poidan admitirse utilizacións que exclúan ou limiten o seu uso público. A altura máxima de calquera tipo
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de edificación será unha planta e a superficie total cerrada non poderá exceder dos 200 metros cadrados. Non
estarán sometidas a estas limitacións as pistas deportivas ao aire libre que non teñan edificación asociada e
sexan de titularidade e uso públicos, que poderán formar parte dos espazos libres e zonas verdes en todo
caso.
3. Con carácter temporal, admitiranse usos como exposicións, feiras ou mercadillos, sempre coa autorización
administrativa correspondente e respectando a normativa sectorial aplicable.
No caso de ordenación detallada, no subsolo dos espazos libres públicos poderán localizarse aparcadoiros
subterráneos tamén públicos, sen outras limitacións que as previstas nestas Normas en relación coa
regulación do uso de garaxe aparcamento en edificio exclusivo, que lle sexan de aplicación, sempre que non
se menoscabe a funcionalidade e o uso público en superficie, e manténdose o carácter de dominio público do
solo e do subsolo. A tal fin, os aparcadoiros soterrados que se realicen no subsolo das zonas verdes deberán
permitir o adecuado desenvolvemento das especies vexetais na superficie. Ademais, a ocupación máxima en
superficie cos accesos e instalacións complementarias dos aparcadoiros será a mínima imprescindible para o
seu adecuado funcionamento, sen que poida superarse o límite establecido no punto 2 deste mesmo apartado.
Nos planos de ordenación determinarase a localización destos aparcadoiros.
Para os efectos do acondicionamento do parque do Río Muiños establecese unha franxa de proteción que terá
unha profundidade mínima de 25 metros a cada unha das marxes do río; no acondicionamento desta franxa
prohíbese expresamente realizar movementos de terras, talas de arboredo, e calquera outra actuación que
impida ou dificulte o mantemento das condicións medioambientais das ribeiras do río e do bosque asociado.
4. A indicación nos planos de Ordenación determinará a tolerancia do uso de estacionamento temporal de

vehículos nas zonas verdes ou espazos libres ligadas as praias, sen perxuizo de tratamento arboredo de tales
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espazos e do carácter público do seu uso e dominio.
5. Permítense as instalacións urbanas ao servizo das zonas verdes ou espazos libres, con canalizacións
preferentemente soterradas. Aqueles outros usos compatibles o servizo da colectividade, que non permitan
outra solución ou trazado alternativo razoable, serán autorizables nas condicións de maior seguridade e
mínimo impacto, así como os accesos rodados a edificacións preexistentes sen outra alternativa posible.
Estos accesos serán integrados, sinalizados e tratados para non menoscabar o seu uso público.
6. Esta regulación de zonas verdes e espazos libres, será integramente aplicable naquelas zonas acadadas por
cesión en ámbitos de planeamento de desenvolvemento, complementando o regulado nas condición
particulares destes ámbitos, salvo aquilo que se atope expresamente prohibido. ”
Por último, e como xa se expuxo na memoria, as NNSS non deben ser un atranco para o establecemento de
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actividades produtivas e terciarias no núcleo rural, pero por descontado no solo urbano. Por isto, procede
modificar a esixencia de aparcadoiros para novos usos comerciais en aqueles edificios existentes, dado que
non é posible xenerar mais prazas das inicialmente proxectadas.
Polo tanto, a esixencia de prazas de aparcadoiro debe quedar resolta na concesión de licenza, aplicando un
ratio de prazas/m2 costruido de “outros usos”, con independencia de que estos poidan variar o longo do
tempo.
Asi, no apartado 3.2.2 epígrafe “APARCAMIENTOS OBLIGATORIOS”, remite ao que sexa establecido na
Ordenanza correspondente. Non entanto, na regulación de usos, tamén asigna un ratio de
aparcamentos/superficie construida, que entra en conflicto coas Ordenanzas. Polo tanto, procede remitir
igualmente ás Ordenanzas a esixenza incluida nas regulacións de usos, e redactar estas axeitadamente para
garantir o mínimo de prazas/superficie construida na concesión das licenzas.
Asi, o apartado 3.1.6 Regulación de uso comercial, punto 3 establece:

“3. Aparcamientos.
En categoría 1a: A partir de los 500 m2 construidos dedicados a esta actividad se dispondrá de una plaza de
aparcamiento cada 50 m2.”

Queda redactado como segue:
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“3. Aparcamentos.
Reservarase o número de prazas que se determine pola Ordenanza correspondente.”
O apartado 3.1.7 Regulación de uso oficinas, punto 2 establece:
“2. Aparcamientos.
Por cada 100 m2 dedicados a este uso en edificio no exclusivo, una plaza de aparcamiento. En edificio
exclusivo, una plaza por cada 50 m2 construidos.”
Queda redactado como segue:
“2. Aparcamentos.
Reservarase o número de prazas que se determine pola Ordenanza correspondente.”
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O apartado 3.1.8 Regulación de uso industrial, punto 7.4 establece:
“4. Aparcamientos.
Por cada 100 m2 construidos para este uso, se dispondrá de una plaza de aparcamiento.”
Queda redactado como segue:
“4. Aparcamentos.
Reservarase o número de prazas que se determine pola Ordenanza correspondente.”
La Ordenanza 3, CONDICIONES DE USO, que establece:
“Será obligatoria la previsión de plazas de garaje a razón de una plaza por vivienda en las edificaciones
destinadas a vivienda. Para el resto de los usos se estará a la regulación específica.”

Queda redactado como segue:
“Será obrigatoria a previsión de prazas de aparcamento a razón de 1 praza/150 m2 construidos para plantas
superiores á planta baixa, cun mínimo de 1 praza/vivenda, e 1 praza /100 m2 construidos para a planta baixa.
Estas prazas vinculadas á planta baixa, deberán manterse reservadas e independentes das correspondentes ás
vivendas Para o establecimento de usos oficina ou comercial, a partir de 500 m2, deberán garantirse 1
praza/50 m2 construidos destos usos.”
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La Ordenanza 4, CONDICIONES DE USO, que establece:
“Será obligatoria la previsión de garaje a razón de una plaza por vivienda en las edificaciones destinadas a
vivienda. Para el resto de los usos se estará a la regulación específica.”
Queda redactado como segue:
“Será obrigatoria a previsión de prazas de aparcamento a razón de 1 praza/150 m2 construidos para plantas
superiores á planta baixa, cun mínimo de 1 praza/vivenda, e 1 praza /100 m2 construidos para a planta baixa.
Estas prazas vinculadas á planta baixa, deberán manterse reservadas e independentes das correspondentes ás
vivendas Para o establecemento de usos oficina ou comercial, a partir de 500 m2, deberán garantirse 1
praza/50 m2 construidos destos usos”
Por último, e dentro do espíritu de diversificación de usos, e achegamento dos equipamentos á poboación,
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considerase preciso modificar a regulación do sistema portuario recollida no apdo. 3.3.1, coa finalidade de
adaptala estritamente á normativa vixente en materia de portos, conta tida da remisión do texto actual a
normativa actualmente derrogada e do feito de que na actualidade se está a tramitar pola Administración
Autonómica o instrumento de delimitación dos espazos e usos portuarios.
Texto actual:
“1. El sistema portuario comprende el conjunto del Puerto de Panxón y su zona de servicio.
2. Dentro de la zona de servicio sólo se permiten los usos propios de la actividad portuaria.
3. La ordenación del Puerto de Panxón deberá realizarse mediante un Plan Especial de acuerdo con lo
previsto en los artículos 41 y 43 de la L.S., siendo los servicios portuarios los competentes para su redacción
y tramitación de acuerdo con lo prevenido en la Orden 29-3-. La tramitación de dicho Plan Especial
corresponderá al Organismo competente, dando audiencia al Ayuntamiento y sometiéndose a informe de los
Organismos afectados.”
O texto modificado quedaría como segue:
“1. O sistema xeral portuario comprende o conxunto do Porto de Panxón e a súa zona de servizo.
2. Dentro da zona de servizo permitiranse os usos admitidos na normativa sectorial e, en particular, os que se
establezan nos instrumentos de ordenación que se aproben en desenvolvemento da mesma.
3. A ordenación do Porto de Panxón deberá realizarse mediante os instrumentos e previa a tramitación
establecida ao efecto na normativa sectorial de aplicación.”
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6.5 CONDICIÓNS DAS URBANIZACIÓNS, E ESPECIAL REGULACIÓN NO SOLO

URBANO CONSOLIDADO

O primeiro punto que compre revisar, serían os Requisitos de Urbanización, recollidos no epígrafe 1.4.9
Requisitos de Urbanización das NNSS, que na actual redacción establecen:
“1. Para otorgar licencia de edificación en el suelo urbano de los núcleos urbanos es preciso que la parcela
cuente con los siguientes elementos de urbanización: acceso rodado público, encintado de aceras,
pavimentación de calzada y aceras, red de suministro de energía eléctrica y de abastecimiento de agua,
alumbrado público y red de saneamiento.
2. Para otorgar licencia de edificación en el suelo urbano de los núcleos rurales será preciso que la parcela
esté urbanizada con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso por el Plan Especial de
Reforma Interior o Mejora del Medio, y si este no existiere se exigirá que cuente al menos con acceso
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rodado público, abastecimiento de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales y suministro de
energía eléctrica.”
Para ser congruentes coas esixenzas da Lei 2/2016 do Solo de Galicia e do Decreto 143/2016, do 22 de
setembro, do Regulamento da Lei do Solo de Galicia, a nova redacción do epígrafe 1.4.9 quedaría como
segue:
“1.4.9. Requisitos de urbanización.
1. Para outorgar licenza de edificación ou rehabilitación integral no solo urbano é preciso que a parcela reúna
a condición de soar, ou que poda adquirila mediante obras accesorias e de escasa entidade que podan
executarse simultaneamente coas de edificación ou rehabilitación integral.
Terán a condición de soar as superficies de solo urbano legalmente divididas e aptas para a edificación que
conten con acceso por vía pública pavimentada e servizos urbanos de abastecemento de auga potable,
evacuación de augas residuais á rede de saneamento, subministración de enerxía eléctrica e iluminación
pública, en condicións de caudal e potencia adecuadas para os usos permitidos. Ademais do anterior, deberán
estar urbanizadas de acordo coas aliñacións e rasantes de todas as vías ás que dean fronte de conformidade co
establecido no presente planeamento.
Para estes efectos, a urbanización debe acadar non só as obras que afecten ao fronte de fachada ou fachadas
do terreo sobre o que se pretenda construír, senón a todas as infraestruturas necesarias para que se poidan
prestarse os servizos públicos necesarios, ata o punto de enlace coas redes xerais e viarias que estean en
funcionamento.
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Os servizos urbanos existentes deberán estar dimensionados de acordo co que estableza a lexislación
sectorial, sen que caiba imputar ás persoas propietarias do solo obrigas de desenvolvemento ou
redimensionamento dos servizos que, de acordo coa respectiva lexislación sectorial, correspondan ás
entidades titulares das infraestruturas ou xestoras dos servizos.
Non poderá ser edificado nin parcelado ningún terreo que non reúna a condición de soar, agás que se asegure
a execución simultánea da urbanización e da edificación mediante aval que deberá alcanzar o custo estimado
das obras de urbanización e as demais garantías
2. Para outorgar licenza de edificación, cambio de uso ou rehabilitación integral no solo de núcleo rural, os
propietarios deberán executar á súa costa a conexión cos servizos existentes no núcleo.
En concreto, para as obras de edificación deberá dispoñerse de acceso rodado de uso público e executarse a
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conexión coas redes de servizo existentes no núcleo rural ou nas súas proximidades. De non existiren,
deberán resolverse por medios individuais con cargo ao promotor ou á promotora da edificación e co
compromiso de conexión cando se implanten os servizos.
Con carácter xeral, esixirase a conexión ás redes de servizo existentes no núcleo rural que se atopen a unha
distancia inferior a 100 metros medidos dende o eixo do vial de acceso á parcela. Para o caso concreto da
conexión ao servizo de saneamento, estarase ás condicións establecidas na Ordenanza municipal de
convivencia cidadá e ornato público do Concello de Nigrán.
Os servizos existentes no núcleo deberán estar dimensionados de acordo co que estableza a lexislación
sectorial, sen que caiba imputar as persoas propietarias do solo obrigas de desenvolvemento ou
redimensionamento dos servizos que, de acordo coa respectiva lexislación sectorial, correspondan ás
entidades titulares das infraestruturas ou xestoras dos servizos.
Poderá autorizarse a execución simultánea das obras de acometida, urbanización e edificación. O Concello
esixirá garantías suficientes do cumprimento desta obriga.
3. As obras de urbanización necesarias recolleranse nun proxecto de obras ordinarias que poderá ter carácter
independente ou ser un anexo do proxecto de edificación.
4. As condicións dos puntos 1 e 2 anteriores, determinan que a parcela conta cos requisitos mínimos para a
obtención de licenza. Sen prexuízo do anterior, poderán ser esixidas outras condicións de urbanización
adicionais, en función da contorna, preexistenzas, tipo de via, etc, que se ben non imposibilitan a concesión
de licenza, si poderán ser impostas na mesma.”
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Asimesmo, sería necesario actualizar e simplificar o epígrafe 3.10 Normas de Urbanización, dando
prioridade á seguridade e a accesibilidade, conforme as normativas actuais.
A actual redacción do epígrafe 3.10 establece:

“3.10 Normas de Urbanización.
1. Sistema viario.
A los efectos de las presentes Normas, el sistema viario comprenderá el conjunto de la red de vías de
dominio y uso público, proyectadas y construidas para la circulación de vehículos y peatones.
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1.1 En cuanto a las vías urbanas, se adoptarán los siguientes tipos:
*Ancho total 25 metros
-Aparcamiento en línea
4 calzadas de 3,50 m 2 franjas de aparcamiento de 2,50 m, 2 aceras de 2,50 m y una mediana de 1
m.
-Aparcamiento en batería
2 calzadas de 3,50 m, dos bandas de aparcamiento de 5,5 m, 2 aceras de 3,5 m.
*Ancho total 21 m.
-Aparcamiento en línea
4 calzadas de 3,00 m 2 franjas de aparcamiento de 2,50 m, 2 aceras de 1,50 m y una mediana de 1
m.
-Aparcamiento en batería
2 calzadas de 3,50 m, dos bandas de aparcamiento de 5,0 m, 2 aceras de 2,0 m.
*Ancho total 17 m.
-Aparcamiento en línea
2 calzadas de 3,50 m 2 franjas de aparcamiento de 2,50 m, 2 aceras de 2,50 m.
*Ancho total 15 m.
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-Dos bandas de aparcamiento
2 calzadas de 3,50 m 2 franjas de aparcamiento de 2,50 m, 2 aceras de 1,50 m.
-Una banda de aparcamiento
2 calzadas de 3,50 m, 1 franja de aparcamiento de 2,50 m, 2 aceras de 2,75 m.
*Ancho total 14 m.
-Una banda de aparcamiento
2 calzadas de 3,50 m, 1 franja de aparcamiento de 2,50 m, 2 aceras de 2,25 m.
*Ancho total 12 m.
-Una banda de aparcamiento
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2 calzadas de 3,50 m, 1 franja de aparcamiento de 2,00 m, 2 aceras de 1,50 m.*Ancho total 12 m.
*Ancho total 9 m.
2 calzadas de 3,00 m y 2 aceras de 1,50 m.
*Ancho total 8 m.
2 calzadas de 3,00 m y 2 aceras de 1,00 m.”

Para o seu axuste a normativas actuais, e para a súa simplificación, a nova redacción proposta sería:
“3.10 Normas de Urbanización.
1. Sistema viario.
1.1 Condicións do viario
a) Aos efectos das presentes Normas, o sistema viario comprenderá o conxunto da rede de vías de dominio e
uso público, proxectadas e construídas para a circulación de vehículos e peóns.
b) Nas vías urbanas, os proxectos de urbanización e os proxectos de obras para completar as mesmas ou para
acadar a condición de soar, terán como prioridade a seguridade vial de vehículos e peóns, así como as
condicións de accesibilidade universal.
Neste sentido, e en función do ancho existente e o previsto para o vial, definirase o único ou dobre sentido de
circulación, con calzadas mínimas de 3 metros de ancho, os itinerarios peonís accesibles separados do tráfico
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rodado, ou se non fose posible, os itinerarios mixtos, e definiranse as bandas de aparcamento en caso de
dimensión suficente. En todo caso, priorizarase o cumprimento da normativa de accesibilidade vixente.
c) Con carácter previo ao sinalamento das aliñacións e rasantes, os servizos técnicos municipais analizarán as
características técnicas da urbanización e as dimensións a acadar pola vía, de acordo coas determinacións dos
proxectos de urbanización que se poidan ter aprobado ou previo estudo do viario existente. Estas condicións
e características recolleranse na resolución de sinalamento da aliñación e rasante, a fin de que poidan
incorporarse, no seu caso, ao proxecto de obras de urbanización. En función do ancho crecente da vía,
procurarase acadar os seguintes obxectivos:
-Permitir o trafico rodado con calzada de polo menos 3 metros de ancho.
-Separación de tráfico, con itinerario peonil accesible.
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-Bandas de aparcadoiro.
-Dobre sentido de circulación.
-Dobre itinerario peonil accesible.
-Dobre banda de aparcadoiro.
-Aumento de ancho en itinerarios peonís.
-Aumento de ancho nas calzadas.
Sempre que sexa posible, a accesibilidade e separación de peóns será prioritaria fronte ao dobre sentido da
circulación.
d) Os propietarios en solo urbano consolidado teñen a obriga de ceder gratuitamente á administración titular
da vía os terreos destinados a viarios fóra das aliñacións establecidas no planeamento e recollidas na
aliñación sinalada polo Concello, cando pretendan parcelar, edificar ou rehabilitar integralmente.
e) Os propietarios en solo de núcleo rural teñen a obriga de ceder gratuitamente ao Concello os terreos
necesarios para a apertura ou regularización do viario preciso recollido na aliñación sinalada polo Concello,
cando pretendan parcelar, construír novas edificacións, substituír ou rehabilitar integralmente as existentes.
f) As cesións necesarias para completar a sección da vía, cando non exista obriga de urbanización, deberán
ser libres de cargas para a urbanización futura.
g) A rasante será a unión das cotas do eixo do vial, trasladadas perpendicularmente ata a liña de peche. Se
fose necesario a contención de terras, deberá ser resolta polo promotor no interior da súa parcela. Para a
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contención de terras nos laterais da cesión, respecto dos terreos colindantes, poderá autorizarse a execución
de muros de contención a cargo do promotor, con carácter precario e con renuncia expresa a indemnización
no caso de eliminación pola futura urbanización.“

O punto 3 do epígrafe establece:
“1.3. Normas para la supresión de barreras arquitectónicas.
En los pasos de peatones se realizarán huellas de un metro como mínimo, de anchas entrando una pendiente
en la acera que no será superior al 8%.
A ambos lados de la rampa en una franja de 1 m. De ancho, y en toda la superficie que ocupa la rampa, se
utilizará un pavimento antideslizante totalmente diferente del resto de la acera, de forma que puede ser
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advertida la diferencia de textura por los invidentes.
Se realizarán comunicaciones entre las distintas cotas del terreno urbanizado a través de unas rampas con
un 8% de pendiente máxima por itinerarios diferentes al recorrido por escaleras peatonales.
El suelo de estas redes de comunicaciones será antideslizante.
Dichas normas se tendrán en cuenta siempre que tecnicamente sea posible.”
Esta redacción resulta totalmente obsoleta, á vista das normativas vixentes en materia de accesibilidade, polo
que resulta preciso sustituir a súa redacción por outra mais sinxela, mesmo coa directa remisión a normativa
técnica específica vixente en cada momento en materia de accesibilidade. Non resulta necesario que as
NNSS especifiquen condicións que son de obrigado cumprimento por Normativas como a Lei 10/2014, de 3
de decembro, de accesibilidade, a “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados”, ou normativas similares.
A redacción proposta sería:
“1.3. Normas de accesibilidade.
A urbanización dos espazos públicos, cumprirá en todo momento a normativa técnica específica vixente en
materia de accesibilidade.”
Igualmente, o punto 4 do mesmo epígrafe establece:
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“1.4. Ampliación de caminos existentes.
El trazado propuesto por las NNSS para los caminos existentes no puede entenderse como definitivo, ya que
será el proyecto de urbanización correspondiente el que lo defina en base a un estudio detallado que tendrá
fundamentalmente en cuenta las afecciones a realizar, tratando de evitarlas en lo posible.”
Para maior claridade, quedaría redactado como segue:
“1.4. Ampliación de camiños existentes.
O trazado proposto polas NNSS para os camiños existentes non pode entenderse como definitivo, debendo
concretarse no proxecto de urbanización correspondente ou na resolución de sinalamento de aliñacións e
rasantes, logo do estudo elaborado polos servizos técnicos municipais. A concreción do trazado terá en conta
as afeccións a realizar, tratando de evitalas no posible, así como a accesibilidade, a seguridade e a contorna.
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A resolución de sinalamento das aliñacións e rasantes no solo urbano e de núcleo rural poderá axustar
motivadamente o trazado con base no estudo aludido previamente, sempre que non se considere precisa a
elaboración dun proxecto de urbanización completo.”

Respecto do sistema viario, que nas NNSS recolle unha clasificación e unhas distancias para peches e liñas
de edificación, realmente confusa, con mixtura entre liñas de peche, aliñacións, liña de edificación, clase de
solo. Ademais, procede a actualización da nomenclatura das vías, concretamente as supramunicipais.
Con independenza das clasificación segundo a Lexislación de Estradas, e para manter os anchos aplicados
durante a vixencia das NNSS, e non distorsionar a trama nestos viarios de importancia, manteranse as
distancias actuais que marcan estas, aínda que por lexislación sectorial puidesen ser menores. En todo caso,
sempre sería vinculante unha maior distancia se así o establecese a lexislación sectorial. Entre a
distancia das NNSS e a distancia da lexislación sectorial, tomaráse sempre a mais favorable para o dominio
público. Tendo en conta que a normativa sectorial pode cambiar durante a vixencia das NNSS, estas non
reproducen as distancias numéricas no texto senón que directamente remiten as que estean en vigor na
devandita normativa.
Ademais, a definición das vías Tipo IV como unha categoría que recolla de xeito xenérico o resto de vías non
contempladas nas tres primeiras categorías, produce distorsións na malla urbana, fundamentalmente nos
núcleos rurais, con imposición de anchos xenéricos de 12 metros superiores a veces as vías con trazado
grafiado nos planos das que parten, e a perda da identidade do núcleo, co trazado de viarios de dimensións
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alleas as tipoloxías de camiños rurais, rueiros ou corredoiras.
Carece de lóxica que, aquelas vias non recollidas expresamente nos planos, pola súa escasa relevancia na
ordenación, acaben cunha dimensión superior a outras si recollidas, só por quedar dentro dunha categoría
residual.
Polo tanto, procede establecer criterios para que estas vías Tipo IV sexan incorporadas á ordenación dun
xeito razoado, motivado, e non xenérico e descontextualizado, recollendo asi as determinacións excluintes
das DOT:
“3.1.10. Co fin de evitar crecementos lineais, os planeamentos municipais deseñarán á escala pertinente os

viarios internos dos núcleos nos que será posible consolidar as novas edificacións.”
A vixente redacción do apartado 3.3.2 establece:
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3.3.2. Sistema viario
A efectos de las presentes Normas del sistema viario comprenderá el conjunto de la red de vías y de
dominio y uso público proyectadas y construidas para la circulación.
1.Clasificación de las carreteras y demás vías.
A los efectos de las presentes Normas, se establece la siguiente clasificación de vías del Municipio,
basada en lo dispuesto en la Ley 15/1998 de Carreteras y sus disposiciones complementarias y
reglamentarias, asi como la Ley 4/94 de 14 de Septiembre de Estradas de Galicia.
-AUTOESTRADA DO VAL MIÑOR y su RAMAL A NIGRAN.
-VIAS TIPO I. Forman parte del sistema viario supracomarcal y tendrán la consideración de
sistema general las indicadas en plano y son:
* Carretera Comarcal C-550 de Fisterra a Tui.
* Carretera PO-3250 de Vigo a Baiona.
* Carretera PO-3400 de Tui a A Ramallosa.
-VIAS TIPO II. Forman parte del sistema viario comarcal y completan la estructura básica
municipal y tendrán la consideración de sistema general de las indicadas en plano y que son:
*Carretera PO-3330 de Panxón a la C-550 (Vilameán)
*Carretera PO-3320 de C-550 (Vilameán) a Vincios.
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*Carretera PO-3340 de C-550 (Vilameán) a Playa de Panxón.
*Vía PO-V-3324 de Tarela a Vincios.
*Vía PO-V-321 de Rans a Cobos.
-VIAS TIPO III. Constituyen elementos de comunicación interior municipal las indicadas en el plano
y que son:
*VIA PO-V-3331 de C-550 a Prado y su prolongación de acceso a Playa de Patos.
*VIA PO-V-3337 de Panxón a Monteferro.
*VIA PO-V-3323 de C-550 a Cean.
*VIA de PO-V-3321 (A Xesteira) a PO-3400 (Tomadas).

Esta copia pode verificarse en sede.nigran.org introducindo o CSV R4L3GQVLCFPZ1H85

*VIA de PO-V-3324 a Coruxo por Chandebrito.
*VIA DE PO-V-3321 a PO-3400 (Golada).
*VIA de PO-3323 (Ceán) a PO-3320 (Fontenla) y variante a Tarela.
-VIAS TIPO IV.
Resto de las vías y caminos que componen la red interior d comunicaciones municipales.
2. Línea de cierre.
La línea de cierre queda fijada en las siguientes distancias:
Autoestrada do Val Miñor y su ramal a Nigrán:
*17 m. medidos desde el límite exterior de la zona de dominio público.
Para vias Tipo I y II los cierres se situarán a la mayor de las siguientes distancias:
*6 m. de la arista exterior de la explanación.
*10 m. del eje.
Para vías tipo III los cierres se situarán a la mayor de las siguientes distancias:
*5 m. de la arista exterior de la explanación.
*8 m. del eje.
Para vías tipo IV los cierres se situarán a la mayor de las siguientes distancias:
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*4 m. de la arista exterior de la explanación.
*6 m. del eje.
3. Línea de edificación.
A ambos lados de las carreteras y demás vías, se establece la línea de edificación, desde la cual
hasta la vía quedan prohibidas las obras de construción ampliación de cualquier tipo de edificación, a
excepción de las que resulten imprescindibles para el mantenimiento de las existentes.
Dicha línea, paralela a la vía, se situará a una distancia media horizontalmente a partir del eje de la
vía o arista de la calzada, según se indica a continuación:
Para la Autoestrada do Val Miñor y su ramal a Nigrán a 30 m. desde la arista exterior de
explanación.
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Para vías tipo I a 15,5 m. del eje de la calzada.
Para vías tipo II a 13,5 m. del eje de la calzada.
Para vías tipo III y IV a la mayor de las siguientes distancias:
*6 m. desde la arista de la calzada.
*10 m. desde el eje.
4. Alineaciones.
Para las zonas urbanas (núcleos urbanos y rurales) se autoriza en general y de acuerdo con estas
Normas, edificaciones construciones a distancias inferiores a las señaladas en el punto 3 d este apartado
para el resto del suelo, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente excepto en autopistas y sus
ramales de acceso.
Estas distancias tendrán la consideración de alineaciones y se definen en los planos y ordenanzas
correspondientes. Cuando no sea así, la separación entre alineaciones, mínimas para los distintos tipos de
vías serán las siguientes:
-Vías tipo I

24 m.

-Vías tipo II

20 m.

-Vías tipo III

16 m.

-Vías tipo IV

12 m.
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A los efectos de tramitación de los tramos urbanos de carretera y de las travesías, se considerarán
estas Normas en su conjunto como “Proyecto de delimitación de los tramos de carretera comprendidos en
zona urbana” para las carreteras cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento.
Para las carreteras cuya titularidad no corresponde al Ayuntamiento se tramitarán estas Normas
como solicitud a las Administraciones competentes para la autorización preceptiva e iniciación del
expediente previsto en la legislación vigente, teniendo carácter orientativo la propuesta de estas Normas en
tanto no recaiga la correspondiente resolución definitiva.
5. Ampliación de caminos existentes.
El ensanche, mejora de trazado y refuerzo de firmes en los caminos en el suelo no urbanizable, se
realizará mediante un proyecto técnico que definirá tanto las características técnicas del proyecto como las
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posibles afectaciones a que hubiere lugar.

A redacción proposta sería:
3.3.2. Sistema viario
A efectos das presentes Normas, o sistema viario comprenderá o conxunto da rede de vías de dominio e uso
público proxectadas e construídas para a circulación.
1.Clasificación das vías.
Os efectos das presentes Normas, establecese a seguinte clasificación das vías do Municipio.
-VIAS TIPO 0. Vías de alta capacidade de titularidade Autonómica, terán consideración de sistema xeral, e
son:
AG-57

Puxeiros (A-9)-Val Miñor

Autonómica VAC

AG-57N

Ramal a Nigrán

Autonómica VAC

-VIAS TIPO 1. Forman parte da rede de Estradas Autonómicas, terán a consideración de sistema
xeral e son:
PO-552

Vigo-Tui

Autonómica RPB

Av. Pablo Iglesias
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Av. Val Miñor
Av. Rosalía de Castro
Rúa Manuel Lemos
PO-325

Vigo-A Ramallosa (PO-552)

Estrada Pola Vía

Autonómica RS

Rúa Torrente Ballester
PO-340

Tui (N-550)-A Ramallosa (PO-552)

Autonómica RPC

Av. Portugal

-VIAS TIPO 2. Forman parte da rede de Estradas Autonómicas, ou Provinciais, terán a
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consideración de sistema xeral e son:
PO-333

Nigrán a Panxón

Autonómica RPC

Rúa Otero Pedraio
Rúa do Mariñeiro

PO-332

Nigrán(PO-552)-Vincios

Autonómica RPC

(PO-331)
E.P. 2102

Nigrán–Vincios

Rúa dos Pazos
Rua do Castelo

Provincial

Rúa Baleazas
Rua das Fontes
Rúa de Pracíns

E.P. 2106

A Ramallosa-Parada

Provincial

Rúa Manuel Prado
Rúa Santiago de Parada

-VIAS TIPO 3. Forman parte da rede de Estradas Provinciais, terán a consideración de sistema xeral

e son:

E.P. 2103

Priegue-Prado

Provincial

Rúa do Torreiro

E.P. 2105

Panxón-Monteferro

Provincial

Rúa Monteferro
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E.P. 2101

Acceso ó Ceán

Provincial

Rúa Telleira
Rua Lagoíña

E.P. 2107

E.P.-A Ramallosa-Parada-Vilariño Provincial

Rúa Padres Franciscanos

E.P. 2104

Panxón-Patos

Provincial

Rúa Tomás Mirambell

E.P. 2108

Acceso a Donas

Provincial

-VIAS TIPO 4. Resto das vías e camiños que forman a rede interior de comunicacións de
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titularidade municipal.

2. Distancias ás vías en solo urbano.
-Aliñación/liña de peche:
Atendendo ao tipo de via, (0,1,2 e 3), estableceráse a maior das distancias que estableza ou a normativa
sectorial ou este documento:
Vías Tipo 0: Segundo estableza a normativa sectorial.
Vías Tipo 1: Dominio público ou 12 metros do eixo.
Vías Tipo 2: Dominio público ou 10 metros do eixo.
Vías Tipo 3: Dominio público ou 8 metros do eixo.
-Liña de edificación:
Atendendo ao tipo de via, (0,1,2 e 3), a establecida pola Ordenanza de aplicación ou, no seu defecto, as
seguintes distancias:
Vías Tipo 0: Segundo estableza a normativa sectorial.
Vías Tipo 1: 1 5,5 metros do eixo.
Vías Tipo 2: 13,5 metros do eixo.
Vías Tipo 3: 10 metros do eixo.
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3. Distancias ás vías en solo de núcleo rural.
-Aliñación/liña de peche:
Atendendo ao tipo de vía, (0,1,2 e 3), estableceráse a maior das distancias que estableza ou a normativa
sectorial ou este documento:
Vías Tipo 0: Segundo estableza a normativa sectorial.
Vías Tipo 1: Dominio público ou 12 metros do eixo.
Vías Tipo 2: Dominio público ou 10 metros do eixo.
Vías Tipo 3: Dominio público ou 8 metros do eixo.
-Liña de edificación:
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Atendendo ao tipo de via, (0,1,2 e 3), a establecida pola Ordenanza de aplicación ou, no seu defecto, as
seguintes distancias:
Vías Tipo 0: Segundo estableza a normativa sectorial.
Vías Tipo 1: 15,5 metros do eixo.
Vías Tipo 2: 13,5 metros do eixo.
Vías Tipo 3: 10 metros do eixo.
4. Distancias ás vías en solo rústico.
-Liña de peche:
Atendendo ao tipo de via, (0,1,2 e 3), estableceráse a maior das distancias que estableza ou a normativa
sectorial ou este documento:
Vías Tipo 0: Segundo estableza a normativa sectorial.
Vías Tipo 1: Normativa sectorial ou 10 metros do eixo.
Vías Tipo 2: Normativa sectorial ou 10 metros do eixo.
Vías Tipo 3: Normativa sectorial ou 8 metros do eixo.

-Liña de edificación:
Atendendo ao tipo de via, (0,1,2 e 3), estableceráse a maior das distancias que estableza ou a normativa

Modificación singular nº 25 das NNSS de planeamento de Nigrán referida á medidas para a rexeneración, rehabilitación e

renovación urbana. Setembro 2018. Documento para aprobación inicial.

89

sectorial ou este documento:
Vías Tipo 0: Segundo estableza a normativa sectorial.
Vías Tipo 1: Normativa sectorial ou 15,5 metros do eixo.
Vías Tipo 2: Normativa sectorial ou 13,5 metros do eixo.
Vías Tipo 3: Normativa sectorial ou 10 metros do eixo.

5. VIAS TIPO 4 e condicións especiais.
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a) As aliñacións das vias Tipo 4 serán as grafiadas nos planos de Ordenación, tendo en conta o epígrafe 3.10
destas Normas.
b) No caso de non estar grafiadas as aliñacións nos planos de ordenación, con carácter xeral a separación
entre aliñacións nas vías Tipo 4 será de 8 metros, sen prexuízo das particularidades que se establecen na letra
c).
A efectos do establecido no apdo. 1.4.7 destas Normas, observaranse as seguintes regras:
b.1) Identificarase e trazarase o eixo orixinal do camiño. Para evitar posibles desviacións por eventuais
cesións producidas con anterioridade, consultaranse cartografías e fotografías aéreas antigas, así como
expedientes ou documentación administrativa que axude a identificar o eixo orixinal.
b.2) Trazaranse dúas liñas equidistantes 4 metros do eixo orixinal.
b.3) Ubicaranse as edificacións catalogadas ou equipamentos públicos en calquera clase de solo, así como as
edificacións tradicionais en núcleo rural (art. 26.1, letra g) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de
Galicia), existentes na parcela á que se refira a solicitude.
b.4) Ubicaranse ou muros tradicionais de rueiros ou corredoiras en núcleo rural existentes na parcela á que
se refira a solicitude, segundo o establecido na letra c) do presente apartado (art. 26.1, letra g) da Lei 2/2016,
do 10 de febreiro, do Solo de Galicia).
b.5) Sinalaranse as aliñacións seguindo as liñas da letra b.2), respectando as construcións ás que se refire a
letra b.3) e o dominio público existente.
c) Con carácter xeral, o sinalamento das aliñacións das vías Tipo 4 non conlevará o derrubamento
inxustificado de muros tradicionais dos rueiros e corredoiras no solo de núcleo rural.
Terán consideración de tradicionais, aos efectos do contemplado no artigo 26 e) da Lei 2/2016, do 10 de

Modificación singular nº 25 das NNSS de planeamento de Nigrán referida á medidas para a rexeneración, rehabilitación e

renovación urbana. Setembro 2018. Documento para aprobación inicial.

90

febreiro, do Solo de Galicia, os muros que reúnan as seguintes condicións:
c.1) Os muros terán características construtivas propias da arquitectura popular galega, nomeadamente,
mampostería de granito, con ou sen rexuntado, quedando descartada a sillería ou a fábrica de pedra serrada
(perpiaño), así como a cachotería de granito en bruto, propios de finais do século XX.
Tampouco terán a consideración de muros tradicionais aqueles de calquera tipo de fábrica de ladrillo, bloque
cerámico ou formigón, os de formigón in situ, os metálicos ou de chapa, e calquera outro material alleo a
cantería popular de Galicia.
c.2) Os muros terán un estado de conservación suficiente, que os faga recoñecibles a simple vista, quedando
descartados os restos ou pedras illadas, aínda sendo vestixios dun antigo muro arruinado.
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c.3) Os muros terán unha altura media igual ou superior a 50 cm., sen ter en conta engadidos alleos a
arquitectura popular.
Considérase desvirtuados, e polo tanto, non tradicionais, aqueles muros cuxos engadidos, superen en
superficie á do muro tradicional, sen contar o portal de entrada, os tranqueiros de suxeición, nin os postes e
arame ou tela.
c.4) Os muros existirán con anterioridade á entrada en vigor da Lei 19/1975, do 2 de maio, de reforma da Lei
sobre o réxime do solo e ordenación urbana. En caso de dúbida por eventuais reconstrucións ou melloras,
deberá acreditarse a súa existencia con anterioridade á dita data, utilizando cartografías, planimetrías,
fotografías aéreas, voos, etc.
c.5) Non se considerarán tradicionais os tramos de muro illados nunha contorna pouco caracterizada que non
conforme un rueiro ou corredoira. Neste sentido, entenderase que os muros non forman parte dun rueiro ou
corredoira cando, trazando un círculo de radio 100 m. con centro na metade do muro analizado, os muros
tradicionais existentes non acaden o 25% da lonxitude das frontes a camiños dentro do devandito círculo.
Aos efectos do presente apartado, considérase xustificada a derruba de muros tradicionais de rueiros e
corredoiras no caso de que as condicións do viario impidan o tránsito de vehículos de emerxencia. Nestes
casos, os muros tradicionais serán reconstruídos cos seus mesmos materiais, características e técnica
construtiva, recuados da súa posición orixinal de xeito que permitan o tránsito de vehículos de emerxencias.
Entendese como suficiente para o tránsito destes vehículos un paso libre de 4 metros. Igualmente considérase
xustificada a derruba de muros tradicionais de rueiros e corredoiras, cando os planos de ordenación das
NNSS teñan trazada a liña que os deixa dentro do espazo destinado a dominio público.
Aos efectos do previsto no art. 24.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, entenderase que os
terreos que median entre a aliñación e o muro tradicional (ben na súa posición tradicional ou logo dun
traslado motivado polo indicado no parágrafo anterior) non resultan necesarios para a apertura ou
regularización do viario do núcleo, e que, en consecuencia, non deben ser cedidos ao Concello.
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d) Os propietarios das parcelas en solo de núcleo rural nas que se ubiquen os tramos de muro tradicional
deberán mantelos e conservalos nas debidas condicións de seguridade e ornato. Admitiranse as seguintes
obras nos muros tradicionais de rueiros e corredoiras:
d.1) Será autorizable a ampliación de ocos para portais de entrada de vehículos, de acreditarse a
imposibilidade de outro acceso mais respetuoso coa conservación do muro tradicional, ata unha lonxitude
máxima de 5 metros.
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No caso de nova apertura de oco non existente, xustificadamente necesario, o interesado deberá propoñer
igualmente a eliminación, en unidade de acto, dos engadidos alleos ao carácter tradicional do muro. No caso
de existiren oco de paso peoníl, primará a ampliación deste para poder servir igualmente de entrada de
vehículo. Só no caso de acreditarse imposibilidade ou custe desproporcionado, poderá duplicarse a existenza
de ocos peoníl/vehículos nestos muros.
d.2) Os muros tradicionais en estado de deterioro que ameacen ruína poderán ser arranxados mantendo as
características orixinais e a posición, pero eliminando os elementos alleos ao carácter tradicional do muro, a
excepción do portal de entrada e os tranqueiros de suxeición.
Ademais do anterior, para outorgar licenzas de obras nunha parcela limitada por estes muros deberán
eliminarse os engadidos alleos ao seu carácter tradicional.
e) En solo rústico, os novos cerramentos situaranse a unha distancia mínima de 4 metros do eixo do viario
orixinal, sempre que esta distancia non comprometa dominio público ou solo xa comprometido por servizos
públicos, en cuxo caso, a distancia aumentarase ata o límite dos mesmos.
Esta distancia determinará o ámbito de afección para a consideración de solo rústico de protección de
infraestruturas, nos casos nos que non exista afección establecida por normativa sectorial. En caso de que os
planos de ordenación contemplen trazados en solo rústico, terán a consideración de liña de peche. Nos
restantes casos teranse en conta as regras establecidas nos apartados b) e c) a efectos da conservación das
edificacións catalogadas, equipamentos públicos e peches de fábrica de carácter tradicional. En particular, os
peches de fábrica de carácter tradicional no solo rústico serán obxecto de conservación cando reúnan as
condicións recollidas nas letras c.1 a c.4.
f) Os accesos as parcelas resultantes dos novos desenvolvementos urbanísticos deberán realizarse a través de
estradas de rango local, e as súas conexións coas vías supramunicipais deberán ser coordinadas coa
administración titular destas.
g) Cando a conservación das construcións ás que se refire o apartado b.3) entre en conflito coas novas
aliñacións, primará a conservación das referidas construcións.
Tamén primará sobre as novas aliñacións a conservación dos elementos construídos ao abeiro do artigo 24.4
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do Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e
rehabilitación urbana, que ocupen superficies de espazos libres ou de dominio público para garantir a
accesibilidade universal.

6. Viarios obxecto de estudos informativos ou proxectos de estradas.
Entenderanse incorporadas ás presentes Normas Subsidiarias as determinacións contidas nos estudos
informativos e proxectos de estradas aprobados definitivamente pola Administración competente en materia
de estradas e que se atopen en vigor, que prevalecerán sobre as das presentes Normas.

Para establecer coherencia entre este apartado 5 respecto das vias Tipo 4 e condicións especiais, e para
garantir o cumprimento das DOT en canto a deseño de viario interno, e compactación de asentamentos,
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resulta necesario a remisión ao devandito apartado das distancias xenéricas establecidas nalgunha Ordenanza,
de 6 metros ao eixo do vial.
Nomeadamente:
Na Ordenanza 6, onde di:

“En su defecto, las alineaciones se establecerán con carácter general a seis metros del eje del camino.”

Pasará a dicir:
“No seu defecto, serán trazadas conforme ao epígrafe 3.3.2 destas Normas.”
Na Ordenanza 7, onde di:

“La alineación se fija, con carácter general, a 6 m. del eje de la vía, siempre que no se encuentre grafiada
en los planos de ordenación.”

Pasará a dicir:
“A aliñación será a grafiada nos planos de Ordenación. No seu defecto, serán trazadas conforme ao epígrafe
3.3.2 destas Normas.”
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No caso da Ordenanza 10, en canto as aliñacións, ven a establecer un criterio semellante ao que se propón
nesta modificación, consistente no estudo do entorno, e das preexistenzas polo que perfectamente pode
simplificarse coa remisión ao mesmo apartado que as anteriores.
Asi, onde di:

“En caso contrario y si se trata de un tramo de calle ya edificado, se situarán en las alineaciones
existentes si las hubiere y por lo menos a 4 m. del eje de la vía. No obstante, podrán autorizarse
excepcionalmente distancias menores en áreas compactas cuando del establecimiento de 4 m. quedasen
otras edificaciones fuera de alineación y se permita como mínimo una sección viaria de 5 m.”

Esta copia pode verificarse en sede.nigran.org introducindo o CSV R4L3GQVLCFPZ1H85

Pasará a dicir:
“No seu defecto, serán trazadas conforme ao epígrafe 3.3.2 destas Normas.”
Sen prexuízo de todo o anterior, a fin de dar cumprimento ao indicado no informe do Director da Axencia
Galega de Infraestruturas do 11/12/17, considérase conveniente introducir unha disposición que conteña o
réxime transitorio en materia de estradas para aqueles núcleos rurais que non teñan sido recoñecidos como
tramos urbanos. Así, introdúcese a Disposición Transitoria Segunda das NNSS, coa seguinte redacción:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
En tanto non exista un recoñecemento dos núcleos rurais atravesados por estradas de titularidade autonómica
como tramos urbanos, será de aplicación directa o réxime de protección e usos nas súas marxes establecido
na lexislación sectorial vixente en materia de estradas.”
Cobra especial relevancia a Resolución de Aliñación e rasante, na que os Servizos Técnicos Municipais
definirán, motivadamente, as aliñacións en aquelas Vías Tipo 4 que non estean gráficamente recollidas nos
planos de ordenación, ou estándolo, en virtude do epígrafe 3.10.4 destas Normas.
Polo tanto, é necesario dar unha nova redacción ao epígrafe 1.4.8 Señalamiento de alineación, que na
redacción actual establece:

“1.4.8 Señalamiento de Alineación.
Al acto de señalamiento concurrirá la Delegación de la Alcaldía, el técnico municipal designado y el
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dueño del solar, por sí o representado por su apoderado.
El solar estará libre y desembarazado de obstáculos para facilitar el replanteo de la línea.
Firmará el propietario o el apoderado que le represente el ejemplar del plano de alineación y el acta,
en señal de conformidad, y el propietario recibirá la copia autorizada de estos documentos.
Constará en el acta de alineación:
1) La línea de edificación.
2) La profundidad edificable del solar.
3) La Norma que le afecte en lo que respecta a la altura máxima y a los usos autorizados.”
A nova redacción sería:
“1.4.8 Sinalamento de aliñación e acta de conformidade.
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a) A resolución de sinalamento de aliñación será emitida polo Concello, sobre planimetría topográfica, en
formato dixital editable, achegada polo solicitante.
b) A resolución conterá:
-Trazado de aliñación, acoutada respecto de puntos fixos e invariables da parcela ou entorno
inmediato.
-Cotas correspondentes á aliñación. (Liña de rasante).
-Superficie de cesión se a houbese. Superficie bruta e neta da parcela.
-Réxime aplicable á parcela.
-Condicións da urbanización se fose necesario.
-Punto COTA 0. Sinalarase un punto denominado COTA 0, sobre unha superficie invariable (viario
existente) que servirá de referencia altimétrica para referir as cotas da urbanización, terreo e
edificación. Este punto cota 0 será a referencia que o eventual proxecto técnico de edificación deberá
incorporar nun plano, coas cotas principais da edificación (cotas dos forxados das plantas),
urbanización, parcela urbanizada, asi como a planta principal , referidas a este punto.
c) A propiedade poderá solicitar a ACTA DE CONFORMIDADE do replanteo da aliñación a pé de obra.
Neste caso, a propiedade deberá executar o replanteo mediante estaquillado ou camillas suficentes para que
os servizos técnicos municipais realicen a comprobación, en presenza da propiedade ou técnico representante
da mesma. En caso de conformidade co replanteo executado, o Concello redactará acta de conformidade,
incorporando copia da aliñación, fotografías ou calquera outra documentación que se estime oportuna, que
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será asinada pola propiedade ou técnico representante, e o técnico municipal, nas dependencias municipais,
quedando un exemplar incorporado ao expediente, e facilitando unha copia autenticada á propiedade.
A propiedade será responsable de que, unha vez executada a obra, a mesma sexa coincidente coa acta de
conformidade.”
Por ultimo, en ocasións existen discrepancias entre as medidas acoutadas e o trazado debuxado nos planos de
ordenación para determinadas vias. Se ben tradicionalmente se entende que a cota debe prevalecer sobre o
debuxo, e asi se contempla nas NNSS, esto pode resultar contraditorio, sobre todo en viarios de lonxitude
importante. A cota resulta demasiado xenérica, e en determinados puntos, pode ser que a grafia sexa mais
axeitada que a cota. Por tanto, resulta procente que estos conflitos sexan resoltos conforme o establece a LSG
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no seu artigo 6 Regras de interpretación. Entón, a proposta é sustituir o punto

“1.2.5 En caso de desajustes
entre las ordenanzas de las presentes Normas y los Planos, prevalecerá lo especificado en las primeras.
En cuanto a los planos, en caso de desajustes entre las distancias acotadas y su medición directa,
prevalecerá la medida señalada o acotada.”

por:
“1.2.5. Regras de interpretación.
As dúbidas de interpretación destas Normas, producidas por imprecisións ou por contradicións entre
documentos de igual rango normativo resolveranse aplicando o principio de interpretación integrada das
normas.”

Modificación singular nº 25 das NNSS de planeamento de Nigrán referida á medidas para a rexeneración, rehabilitación e

renovación urbana. Setembro 2018. Documento para aprobación inicial.

96

6.6

INTEGRACIÓN

DE

ENERXÍAS

RENOVABLES,

E

MINIMIZACIÓN

DA

CONTAMINACIÓN DO SOLO E ACUIFEROS.
Como xa foi exposto na memoria, as NNSS non contemplan a posibilidade de instalación de paneis solares,
pozos de captación de enerxía xeotérmica, equipos de aerotermia, ou calquera outra fonte de enerxía
renovable, tan desexable para a sustentabilidade dos recursos naturais.
Polo tanto, procede introducir determinadas correcións nas NNSS, para garantir, por un lado a súa utilización
racional, e por outro lado, minimizar o seu impacto tanto visúal como para terceiros.
Asi, o apartado 3.3.2 epígrafe CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES establece:
“Toda clase de instalaciones, subidas de humos, chimeneas, conducciones, desagües, maquinaria, etc, se
realizarán en forma que garanticen, tanto al vecindario como a los viandantes, la supresión de molestias,
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olores, humos, vibraciones, ruidos, etc.”
Quedaría redactado como segue:
“Toda clase de instalacións, subidas de fumes, chemineas, conducións, desaugadoiros, maquinaria, etc,
realizaranse de xeito que garantan, tanto á veciñanza como ós peóns, a supresión de molestias, olores,
fumes, vibracións, ruidos, etc.
Neste sentido, procurarase a concentración destas instalacións na cuberta ou azotea das edificacións, coas
medidas correctoras que se establezan nestas Normas para as cubertas. Cando sexa necesaria a instalación de
maquinaria en fachada, visible dende a vía pública, procurarase a súa ocultación con celosía ou tratamento de
fachada minimizador.
Nas plantas baixas, ningún equipo poderá expulsar aire a unha altura menor de dous metros da beirarúa ou
calzada. A evacuación de fumes deberá ser trasladada a cuberta, e a saída a un mínimo dun metro por encima
da altura da cumbreira.
Os paneis solares, pozos de captación, ou calquera outra instalación que se dispoña na parcela, deberá
separarse un mínimo dun metro de calquera dos lindeiros ou aliñación.
Só no caso de instalacións que requiran de mantemento, lectura ou supervisión allea, poderán establecerse en
contacto coa vía publica, non sendo aplicable a depósitos de combustible.”

Dado que a recomendación é a de concentrar instalacións en cubertas ou azoteas, donde menos impacto e
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molestias poden xenerar, procede a revisión do apartado regulador das cubertas.
Ademais, e para fomentar esta concentración de instalacións, frente o aproveitamento vivideiro das cubertas,
procede clarexar o cómputo de edificabilidade, conforme se establece na LSG, computando todo
aproveitamento lucrativo, incluidos rochos.
Asi, a actual redacción do apartado 3.2.2 APROVECHAMIENTOS BAJO CUBIERTA establece:
“APROVECHAMIENTOS BAJO CUBIERTA
El aprovechamiento bajo cubierta para uso de vivienda, se permite en todas las edificaciones destinadas a
uso residencial ubicadas en el Término Municipal.
Las cubiertas estarán formadas por planos continuos, no permitiendose ningun tipo de quiebros, con
excepción de los regulados en el epígrafe “LUCES DE LOS ESPACIOS BAJO CUBIERTA”, con pendiente
máxima del 70% y altura máxima de cumbrera de 4 mts. Medidos sobre la rasante del último forjado.
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Se prohibe la formación de petos sobre el alero. No se admitirán hastiales en edificios de altura superior a
dos plantas.
La altura máxima entre el suelo y la cubierta de la zona utilizada será de 1,70 mts.
La superficie utilizada no podrá exceder del 50% de la planta total de la cubierta libre, incluyéndose en
dicha superficie las terrazas que se habiliten. Estas terrazas deberán realizarse a partir del punto en el cual
la cubierta alcance una altura de 90 cm. sobre el forjado. Tendrán un retranqueo mínimo a la fachada de 2
mts.
La superficie habitable será computable con respecto al índice de edificabilidad.
Cuando haya elementos sobre el último forjado, tales como calefacción, acondicionamiento de aire, caja de
escaleras, etc, deberán ir ocultos dentro de los faldones de la cubierta. Los casetones de ascensores podrán
sobresalir de los mismos, siempre que se encuentren situados a una distancia mínima de la fachada o
fachadas de 5 metros, hasta un máximo de un metro en el punto mas desfavorable.
LUCES DE LOS ESPACIOS BAJO CUBIERTA
La longitud de las ventanas en la cubierta, bien sean las que sobresalgan de la misma o bien las incluidas en
el mismo paño, deberán tener una anchura máxima de dos metros cada una, debiendo separarse entre si
otro tanto, de modo que, en ningún caso, se dispongan ventanas que ocupen mas del 50% de la longitud total
de la fachada correspondiente. “

Esta redacción atópase obsoleta no sentido de limitar determinados elementos que favorecen a seguridade e a
incorporación das instalacións nas azoteas/cubertas. Limita a posibilidade de mellorar a accesibilidade,
esixindo unhas distancias dos casetóns de ascensor que poden inviabilizar a súa instalación. Prohibe os petos,
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elementos de seguridade e que favorecen a integración das instalacións minimizando impacto visúal. Induce
a confusión entre os conceptos de superficie utilizada, habitable e computable. Por todo isto, procede unha
nova redacción, que queda como segue:
“CONSTRUCIONS POR ENCIMA DA ALTURA MAXIMA
a) Por encima da altura máxima, as edificacións poderán contar con cubertas, azotea, ou combinación de
ambas.
b) Será computable a efectos de edificabilidade calquera aproveitamento lucrativo, sempre que estea cuberto,
incluídos rochos, e cuxa altura interior sexa maior de 1,80 metros.
c) Os faldróns deberán estar incluídos dentro da liña que arranca dende a cota superior do forxado que limite
a altura máxima, cunha pendente máxima do 70%, e cunha altura de cumbreira de 4 metros.
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d) Admitiranse as proteccións, de fábrica ou metálicas, integradas na composición da fachada, e cunha altura
máxima de 1,10 metros.
e) As instalacións que se habiliten, tratarán de ser integradas na composición, con elementos minimizadores
da visúalización, sempre que sexa posible.
A cuberta deberá ser accesible para mantemento, e a saída deberá ser integrada na composición, con
tratamento de fachada, e salvo que se xustifique a imposibilidade, dentro da liña definida no punto c). O
casetón de ascensor, deberá quedar incluído dentro da liña do apartado c), ou sobresaíndo, como máximo, 1
metro sobre o establecido no punto c). Exceptuase desta obriga, os ascensores a instalar en edificacións
existentes, xustificando a imposibilidade de outra ubicación, ou custe desproporcionado para a resolución da
accesibilidade, e nas solucións onde a cuberta sexa plana ou azotea, polo que non resulte posible a ocultación
baixo faldróns. Neste caso, os casetóns de ascensor recibirán tratamento de fachada e procurá ser integrado
na composición xeral da edificación.
f) Admítese a instalación de paneis solares, maquinaria de ventilación/refrixeración, antenas, chemineas, e
calquera instalación propia do uso da edificación. O proxecto deberá incorporar un estudio xustificativo das
medidas correctoras implementadas para minimizar calquera impacto das mesmas, tanto visual, como
sonoro, etc.
g) As fiestras para iluminación que sobresaian dos faldróns da cuberta, terán unha anchura máxima de 2,00
metros, debendo separarse entre sí a mesma distancia. A fábrica que recolla a devandita fiestra, poderá ter un
ancho máximo de 25 cm. a cada lado da mesma. A altura máxima da fiestra sobre a cota do forxado será de
2,0 mts., co mesmo espesor para a fábrica na parte superior. Estos casetóns ou bufardas para iluminación
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poderán incorporar a súa cuberta, con pendentes máximas do 70%.
Non terán esta condición as bufardas ou casetóns que se habiliten nunha cuberta, se esta non ten a condición
de construción por encima da altura máxima.”
Co obxectivo de racionalizar recursos, minimizar impactos contaminantes sobre o territorio, ou limitar
explotación particular de acuíferos, procede clarexar a obriga ou posibilidade de conexión aos servizos xerais
de abastecemento ou saneamento.
Se ben a Lei de vivenda especifica que a Licenza de primeira ocupación e o único documento que posibilita a
conexión aos servizos comunitarios, existen edificacións non construídas ao abeiro da devandita Lei, ou
sobre as que o exercicio da acción de reposición da legalidade xa non é posible por teren transcorrido os
prazos para elo. Nestes casos non debe consentirse a explotación non regulada do solo e subsolo, polo que
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convén permitir e mesmo instar a eliminación de servizos individuais de captación ou depuración,
conectando ditas construcións, cuxo uso esta permitido, ás redes de servizos comunitarios.
Procede, polo tanto, engadir un epígrafe 3.10.7 na normativa, dentro do 3.10 Normas de urbanización, que
sería:
“7. Alta nos servizos urbanos.
Para proceder ao alta nos servizos urbanos, será precisa a seguinte documentación:
a) Alta en servizos de uso doméstico: Licenza de primeira ocupación. Poderá ser substituído por declaración
de fóra de ordenación ou de incursión na situación de desconformidade co planeamento, ou por título
habilitante que autorice a realización de obras de conservación do uso preexistente.
b) Alta en servizos de uso non doméstico: Licenza de apertura, comunicación previa de inicio de actividade
ou título habilitante para o exercicio da actividade pretendida.”

Por último, e tendo en conta tamén a protección ambiental, no sentido da minimización dos movementos de
terras, e as alteracións agresivas da paisaxe, parece axeitado concretar algúns aspectos da regulación en canto
a RASANTE DO TERREO que establecen as NNSS. O recentemente publicado regulamento da LSG,
clarexa como deben ser limitados os movementos de terra en solo rústico, criterio que é perfectamente
aplicable a todos os solos do término municipal, co obxecto da maior protección do territorio e a contorna.
Así, o regulamento prohibe alterar considerablemente a topografía natural dos terreos, e establece nese
sentido unhas limitacións de 3 metros de altura tanto para alteracións como para muros de contención. Por
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outra banda, o texto é sensible coas posibles necesidades de movementos de terras, aquelas que non produzan
“alteracións considerables”. As condicións do terreo das parcelas, en ocasións precisan de actuacións para
mellora de capacidade portante do solo, drenaxes sostibles, canalización de escorrentías, accesibilidade, etc,
polo que semella prudente a non prohibición expresa dos movementos de terra, pero si a súa regulación.
Polo tanto, semella axeitada unha nova redacción do epigrafe RASANTE DEL TERRENO das NNSS,
dentro do apartado 3.2.2, cuxa actual redacción é:
“RASANTE DEL TERRENO
La rasante del terreno perteneciente a las parcelas podrá modificarse con respecto a la rasante natural,
siguiendo las siguientes reglas:
1.-El aumento de la cota de la rasante natural podrá llevarse a cabo, dejando al menos un punto de contacto
de la edificación con la rasante natural sin alterar.
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2.-La disminución de la cota de la rasante natural será válida en todos los puntos de contacto.
3.-No se podrá alterar la rasante natural del terreno en una distancia de 3 m. Desde los linderos de las
parcelas, a menos que se establezca un convenio entre propietarios colindantes.
4.-Las Normas podrán establecer una regulación específica para la alteración de la rasante en los suelos
urbanizables, atendiendo a sus características particulares, que prevalecerá sobre estas reglas en caso de
conflicto. ”
A redacción proposta sería:
“MOVEMENTOS DE TERRA NAS PARCELAS
A rasante das parcelas poderá ser modificada seguindo os seguintes criterios:
1.-Para saneado ou mellora de solo, mellora de accesibilidade e acceso rodado, canalización de escorrentías,
drenaxes ou axardinamentos, permítese unha alteración da parcela que non supere en ningún punto os 60 cm
de altura respecto da rasante inicial. As cotas de este terreo mellorado, terán a consideración de cotas de
referencia.
2.-Para a integración da edificación no terreo, poderán alterarse as cotas do mesmo respecto das cotas de
referencia, deixando a lo menos un punto de contacto da edificación coas mesmas. En ningún caso esta
alteración poderá superar unha altura de 2,50 metros no punto mais desfavorable.
3.-Os muros de contención non poderán superar os 2,5 metros de altura no punto mais desfavorable sobre as
cotas de referencia.
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4.-O desmonte xeralizado da parcela deberá estar fortemente xustificado, por razóns de dificultade de
integración coas vias de acceso, terreos colindantes, minimización de impacto visúal na contorna ou
semellantes. En todo caso, limitarase ao desmonte xustificado, coas medidas correctoras necesarias para a
integración de propiedades colindantes.
5.-Non se poderá alterar a cota do terreo respecto das cotas de referencia, nunha distancia mínima de 3
metros respecto das propiedades colindantes, salvo acordo expreso, e salvo os accesos as plantas de garaxe.
6.-As Normas poderán establecer unha regulación específica para a alteración da rasante nos solos
urbanizables, atendendo a súas características particulares, que prevalecerá sobre estas regras en caso de
conflito. O planeamento de desenvolvemento de solos con carácter industrial/terciario ou deportivo, poderán
modular as regras deste apartado, en base ás necesidades específicas de grandes superficies planas para estos
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usos.
7.- Os proxectos de obras deberán incorporar memoria xustificativa e planos das alteracións e movementos
de terra, con indicación do terreo inicial, as cotas de referencia, e o terreo final.
Asimesmo, a memoria deberá xustificar o cumprimento das normas de adaptación ao ambiente e protección
da paisaxe da LSG. ”
Os tres gráficos actualmente incorporados ao epígrafe RASANTE DEL TERRENO non aportan claridade, e
resultan innecesarios, polo que se propón a súa eliminación.
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6.7 ADAPTACIÓN DAS NNSS Á NORMATIVA AEROPORTUARIA

Consta neste Concello que con data 5/07/12 ditouse polo Director Xeral de Aviación Civil do Ministerio de
Fomento unha resolución que, partido dun informe da subdirección xeral de aeroportos e navegación aérea,
poñían de manifesto a necesidade de que as NNSS incorporasen entre os seus planos de información os
correspondentes ás servidumes aeronáuticas do aeroporto de Vigo, debendo deixar constancia na súa
normativa de certas limitacións derivadas legalmente das ditas servidumes.
Considérase convinte aproveitar a presente modificación singular para introducir as determinacións
correspondentes sobre esta materia.
Iniciada a tramitación da presente modificación, consta emitido informe da Dirección Xeral de Aviación
Civil do 20/11/17 no que se sinala que este municipio está principalmente afectado pola Superficie de
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Aproximación Intermedia da manobra NDB-L e pola Superficie de Aproximación Intermedia da manobra
NDB RWY 02. Incorpóranse ao dito informe os planos das servidumes aeronáuticas do aeroporto de Vigo
correspondentes á proposta de servidumes aeronáuticas do Plan Director do dito aeroporto, que se incluirán
na presente modificación substituíndo aos incluídos no documento previo.
Así, proponse engadir un novo apartado 3.3.6 encadrado na “ordenación de sistemas”, co seguinte teor
literal:
“3.3.6. Limitacións derivadas das servidumes aeronáuticas do aeroporto de Vigo.
Ningunha construción, edificación ou instalación, nin a modificación do terreo ou obxectos fixos nel, poderá
superar a cota de 703 metros sobre o nivel do mar, dentro do espazo das servidumes aeronáuticas do
aeroporto de Vigo denominadas “superficie de aproximación intermedia da manobra NDB-L” e “superficie
de aproximación intermedia da manobra NDB-L RWY 02” recollidas nos planos nº 1.1 e 1.2 denominados
“Aeropuerto de Vigo – Servidumbres aeronáuticas - Servidumbres de operación de las aeronaves Real
Decreto 2278/1986” e “Aeropuerto de Vigo – Servidumbres aeronáuticas - Servidumbres de operación de las
aeronaves Plan Director estado actual”, ambos os dous de setembro de 2017, que se incorporan ás presentes
Normas.
Únicamente poderá superarse esa altura excepcionalmente, previa resolución favorable da Axencia Estatal de
Seguridade Aérea (AESA), con base nun estudo de seguridade que acredite, a xuízo da autoridade
aeroportuaria, que non se compromete a seguridade, nin de maneira significativa, a regularidade das
operacións das aeronaves do Aeroporto de Vigo.
Non poderán autorizarse, nin expresa nin implicitamente ou mediante consideración favorable dunha
comunicación previa ou declaración responsable, ningunha construción, instalación ou plantación ubicada
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nos espazos e zonas afectados pola servidume aeronáutica ou que poida constituír obstáculo de acordo coa
normativa vixente na dita materia, sen o previo acordo favorable da Autoridade Nacional de Supervisión
Civil. O mesmo acordo favorable esixirase para as actuacións non suxeitas a control previo administrativo.”
Igualmente, incorpóranse aos planos de información das NNSS os planos nº 1.1 e 1.2 denominados
“Aeropuerto de Vigo – Servidumbres aeronáuticas - Servidumbres de operación de las aeronaves Real
Decreto 2278/1986” e “Aeropuerto de Vigo – Servidumbres aeronáuticas - Servidumbres de operación de las
aeronaves Plan Director estado actual” de setembro de 2017, que foron remitidos ao Concello pola Dirección

Esta copia pode verificarse en sede.nigran.org introducindo o CSV R4L3GQVLCFPZ1H85

Xeral de Aviación Civil.
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6.8 ADAPTACIÓN DAS NNSS Á NORMATIVA DE COSTAS
A vista dos informes emitidos na tramitación do presente documento polos organismos competentes en
materia de protección da costa, nomeadamente:
-Consellería de medio ambiente e ordenación do territorio, Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo.
-Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Servicio Provincial de Costas de
Pontevedra.
procédese a modificar o ANEXO III CUMPRIMENTO XERAL DA LEI DE COSTAS, para incorporar as
determinacións adaptadas a vixente lexislación na materia. Polo tanto, a redacción actual é:
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“ANEXO III. CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA LEY DE COSTAS
De acuerdo con el informe emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS Y COSTAS del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de fecha 25 de Mayo de 1.990, se recogen a continuación las
disposiciones de obligado cumplimiento, en referencia con la Ley de Costas:
1.- Todas las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas tendrán obligado cumplimiento
en el Municipio de Nigrán.
2.- De acuerdo con el Título II de la Ley de Costas, los terrenos clasificados como URBANOS en las
presentes Normas de Ordenación, antes de la entrada en vigor de la misma, respetarán una zona de
SERVIDUMBRE DE PROYECCIÓN de 20 metros, en la cual se respetarán todas las limitaciones
expresadas en los artículos 24, 25 y 26 de la citada Ley.
3.- Los terrenos clasificados como NO URBANIZABLES en las presentes Normas de Ordenación,
respetarán una franja de SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN de 100 metros, en la cual se respetarán
todas las disposiciones expresadas en los artículos 24, 25 y 26 de la citada Ley.
4.- Las posteriores revisiones de la ordenación que prevean cambio de clasificaciones, deberán respetar
íntegramente el Título II de la citada Ley.
5.- En cuanto a los terrenos clasificados como SUELO URBANIZABLE por las presentes Normas de
Ordenación, afectados por la Ley de Costas, deberán respetar lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Tercera de la misma.
6.- Las obras o instalaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas,
situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regirán por lo especificado en la Disposición
Transitoria Cuarta de la citada Ley.
7.- Las instalaciones de la red de saneamiento se ajustarán a lo dispuesto en el Art. 44.6 de la Ley de
Costas.
8.- En cuanto a los posibles desajustes de los deslindes, señalados en la cartografía de las Normas
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generalmente producto de la escala de trabajo, deberán respetarse íntegramente los oficiales. Los
indicados en las Normas de Ordenación son indicativos, debiendo recurrirse a los oficiales, con una
escala más apropiada, para efectuar los deslindes exactos.”

A nova redacción será:
“ANEXO III. CUMPRIMIENTO XERAL DA LEI DE COSTAS
1. Todas as disposicions da lexislación vixente en materia de Costas e protección do litoral serán de obrigado
cumprimento no Concello de Nigrán.
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2. A utilización do dominio público marítimo-terrestre regularase segundo o especificado no Título III da
Lei de Costas, no Regulamento Xeral de Costas e nas oportunas disposicións transitorias. En calquera caso,
as actuacións que se pretendan levar a cabo nos devanditos terreos de dominio público deberán contar co
correspondente título habilitante.
3. Nos terreos abranguidos na zona de servidume de tránsito (6 m dende o límite interior da ribeira do mar)
e da servidume de acceso ao mar, estarase en todo caso ao disposto no Título II da Lei de Costas e do
Regulamento Xeral de Costas e nas oportunas disposicións transitorias. Estarase ao disposto nos artigos 27 e
28 da Lei de Costas e concordantes do regulamento.
4. Nos terreos abranguidos na zona de servidume de protección (cuxa extensión ven determinada nos
planos dos deslindes oficiais), estarase en todo caso ao disposto no Título II da Lei de Costas, no
Regulamento Xeral de Costas e nas oportunas disposicións transitorias. Estarase ao disposto nos artigos 23 a
26 da Lei de Costas, así como ás disposicións transitorias 3ª e 4ª da Lei de Costas e 8ª a 15ª do Regulamento
Xeral de Costas, debendo contar os usos permitidos nesta zona coa autorización do órgano competente da
Comunidade Autónoma.
5. Nos terreos abranguidos na zona de influencia (500 m dende o límite interior da ribeira do mar), estarase
ao disposto no artigo 30 da Lei de Costas e 59 do Regulamento Xeral de Costas.
6. As obras ou instalacións existentes con anterioridade a entrada en vigor da Lei de Costas, situadas en zona
de dominio público ou de servidume, regularanse polo especificado na disposición transitoria 4ª da devandita
lei.
7. As instalacións da rede de saneamento axustaranse ao disposto no artigo 44.6 de la Lei de Costas e
concordantes do Regulamento Xeral de Costas.
8. Nos posibles desaxustes dos deslindes, sinalados na cartografía das Normas, xeralmente produto da escala
de traballo, deberán respectarse integramente os oficiais. Os indicados nas Normas de Ordenación son
indicativos, debendo recorrerse aos oficiais, cunha escala mais axeitada, para efectuar os deslindes exactos.”
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Con todo o exposto na presente memoria e cos documentos que se acompañan defínese este documento de
modificación singular nº25 das Normas Subsidiarias do planeamento do Concello de Nigrán referida a
MEDIDAS DE REXENERACION, REHABILITACION E RENOVACION URBANA

Redactado polo Arquitecto Municipal.
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