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N2 de vivendas N- de vivendas en N2 de licencías
’arroquia e Núcleo chan non urbanizable concedibles.

■Núcleo de Aragunde-
Outeiro da Vila- 

C *)San Salvador

laste:

-Núcleo de Rornei- 
ros-Fabeira-Rañas 
-Penas-Viladesuso

- Baiuca

Dimo:

-Núcleo formado por:
Tarrío-Busto.

- Menda

- Gondar

- Coaxe

Abalo:

- Cores
- Candado

O Núcleo de San Salvador pertenece históricamente a Dimo, pero está mais in 
tegrado hoxendía en Catoira. ~

(**i
Non se incluen eiquí as vivendas que no Nomenclátor se atribúen a Cores pero 
que pertenecen aos Núcleos de Recente Formación do Mirador e do Cruce.
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será obrigada a realización dun Plan Especial de 

a do Medio cando o Núcleo rural de que. se trate= 

a afectado pola execución dalgún elemento de cal 

a dos sistemas xerais.

Entenderase que existe esa afección se o dito elemento 

conleva á ocuDación de solo no interior do núcleo ou 

de tórreos situados a menos de 100. metros del.

3. Perigo de formación de núcleo.

Aos efectos da aplicación do contido dos artículos 85 e 

86 da Lei do Solo e 39 da LASGA, entenderase que existe 

peligro de formación de núcleo ou de restar capacidades 

de consolidación aos núcleos de poboación, cando se pro 

duza algunha das seguintes condicións:

ll 2) Cando a construcción dunha nova edificación proyo-r
i que a existencia dunha agrupación de 5 ou máis edi-

r~ ficacións situadas fora dos núcleos delimitados ñas

presentes N.S. separadas antre eles menos de 150 me
- T tros.

22) Cando esa construcción provoque a existencia dunha= 
r

agrupación de 3 ou máis edificacións situadas fora= 

f— dos núcleos delimitados ñas presentes N.S., separa-,

das antre elas menos de 50 metros.

r
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3a) Cando nun tramo de 300 metros medidos* sobre dais) 

vía(s) á que da fronte a edificación -contados en

calquera sentido, a partires da que se pretende— 

se provoque a existencia de 4 ou máis edificacións 

situadas fora dos núcleos delimitados ñas presentes

N.S.

42) Cando a edificación sexa unha vivenda non vencellada

a unha exDlotación aerícola e se pretenda locali

zar en chan non urbanizable especialmente protexido de calquera tipo

52) Cando con antelación á solicitude de licencia da=

obra que se pretende se teñan concedido autorizacións 

de vivendas situadas fora dos núcleos rqrais da p<m 

rroquia nunha porcentaxe > 10 % dos concedidos ne

ses núcleos. Todo elo contado a partires da aDroba 

ción das presentes N.S., e sobre a base dos Kexis- 

tros que preceptivamente debe leva-lo Concello so

bre do particular.

62) Cando a superficie da parcela na que se pretende = 

localiza-la edificación sexa<de 4.000 m .

72) Cando a distancia antre a edificación pretendida e 

calquera das lindes da parcela sexa < 5 mts.

82) Cando a parcela na que se pretende situa-la edifi-

0



144

'—”

¡

í

i

r
i

r"

consultora galega

4• Especi ficidade das edificacións de vivenda uni fami

liar vencellada a unha explotación agrícola.

Aos efectos do disposto nos árticos 35 e 86 da Lei = 

do Solo, no trámite para a autorización de vivendas 

vencelladas a unha explotación agrícola soio conta

rá o disposto nos parágrafos l2-, 22 e 32 do apartado= 

3) anterior, non sendo de aplicación o sinalado nos 

parágrafos 4e a 8& Ca.i.).

Para entender que unha vivenda é vencellada a unha= 

explotación agrícola deberá contar eos seguintes r£ 

quisitos:

1-) Que se xustifique que os rendementos da explota, 

ción permitan o sustento da familia que teña = 

que residir na vivenda que se pretende construir, 

xustificación que terá que se conter nun ante-= 

proxecto ou Memoria de explotación agrícola, pe

cuaria ou forestal,'

22) Que o titular da solicitude dispoña dunha expío, 

pación agraria de, alómenos, 4,000 m » dentro = 

do Concello en, coma moito, 15 parcelas sempre que 

a que vaia acobilla-la edificación teña un mí ni. 

mo de 2.000 m Cque e a U.M.C.) e as demais se 

adscriban a ese feito edificatorio.

HesBiucion ae

AnjUiIS;-'íüi'8 ■ Xüi'liA OEghiJv
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struccions

a) Non se autorizará en ningún caso a utilización de ti.

poloxías propias das zonas urbanas ; e ao respeito ■=

proibense:

- As edificacións de máis de duas plantas (Baixa e 1-).

- Os váos da edificación, agás que se trate de balcóns 

ou beirados da cuberta, e sempre que estes non superen os 

6 0 cms.

- Os ocos nos que a dimensión vertical (xambas) sexan 

menores que os da dimensión horizontal Cdinteis).

- A cubrición dos faldóns da cuberta con materiais = 

distintos á tella de barro cocido propia do país.

b) Para o cerramento exterior de tcdolas plantas non se 

poderá utilizar coma acabado visto ningún material = 

fabricado para ser revestido.

c) Proibirase a construcción de es calé i ras exteriores = 

exentas cando estas teñan mais ce 1 m. de lonxitude= 

en proxección horizontal. En calquera caso, o espa-= 

ció situado debaixo das escaleiras exteriores estará 

pechado por paramentos verticais situados na súa pro 

xección, construidos coa mesma fábrica e tratamento= 

que os paramentos exteriores da edificación.

/
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d) Para revestido dos paramentos que 

tados utilizaranse as coores que se establecen ñas - 

Ordenanzas xerais tipolóxicas.

e) As cuberías terán volumes continuos, proibindose as

crebas no plano dos faldóns. As pendentes situaran- 

se antre un mínimo de 20° ' e un máximo de 350.

f) Os cercados das fincas construidos con pedra ou seves

(ou con ambolos do.us materiais combinados) non terán 

máis limitación que o relativo as proporciona que de_ 

ben gardar coa casa e finca á que siryen de peche. 

Poderanse construir peches ou cercados con outros ma 

teriais (ponamos por caso, bloques de formigón, la-= 

drillo, cercados metálicos, etc.) sempre e cando se 

enluzan, pinten ou encalen. Neste caso a altura do

muro non sobrepasará 1,5 m. se é opaco ou 2 metros = 

se e traslúcido.

6. Construccións permitidas no chan non urbanizable.

6.1. Pora dos núcleos de poboación, no solo non urbaniza 

ble non se poderán realizar mais construccións que 

as seguintes:

a) As que estean suxeitas a licencia municipal con 

forme 6 establecido nos artigos 178 e 179 da =

Lei do Sol^gLi^z^saber:
'uA í ¿r uto,

(j* sCl \Vh* * %\
il * 'iu. 31 fe» 1)
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- Construccións destinadas a expl'Cjjtapióitt&'^rícolas 

que garden relación coa natureza e destino do pre 

dio.
r - Construccións vencelladas á execución, mafttenimen 

to e servicio das obras publicas.

b) As que previamente á licencia municipal teñen qué = 

obter autorización previa da Comisión Provincial de 

Urbanismo segundo o trámite do artigo 42 da Leí de 

Adaptación da do Solo a Galicia .

- Edificacións e instalación! de utilidacje pública^ 

ou interese social.

- Vivendas unifamiliares silladas.

6.2. Entenderase por construccións destinadas a explotacións 

agrícolas aquqlas que garden relación co uso e destino^ 

da finca e polo mesmo, autorizable, os seguintes:

- Silos para almacén de colleitas.

- Hórreos.

- Invernadoiros desmontables.

- Casetas ou galpóns para trebellos de labranza ata = 

unha superficie máxima en planta de 40 m sempre = 

que o predio teña unha superficie non inferior á =

unidade mínima de cultivo e, en todo caso

perior a 2.00,

<r ■ , i
1 0 SET/R93

■ N VA V
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ccions para o stervicio„ds ex«ümtacion
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6.3, Entenderase por construccións vencelladas á execución,= 

mantenemento e servicio das obras públicas permitidas = 

as seguintes:

a) As vencelladas á execución da obra pública:

- Plantas de fabricación de formigón ou de aglomera

do asfáltico.

- Construccións para almacén de materiais, utis ou = 

maquinaria.

- Edificacións auxiliares de obra: Aseos e comedores 

de persoal, casetas e oficinas de obra.

b) Vencelladas ao mantenimento e servicio das obras pú-
r~

blicas.:

^ - Construccións para almacén de materiais, utensilios

ou maquinaria cun tamaño máximo de 50 m .

- Marquesinas e refuxios en paradas de transporte dú

blico.
r

c) Calquera construcción vencellada á execución,manteni-

f nimejhto e servicio das obras públicas non comprendi-=

dama relación de edificacións de utilidade pública e 

interés social que se recolle máis adiante.
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terios.

b) Equipamentos docentes: garderías, colexios, escolas.

c) Equipamentos asisteciais: residencias de anciáns, 

conventos e santuarios, centros de rehabilitación, 

centros penitenciarios.

d) Equipamentos turísticos, recreativos ou deportivos: 

hoteisj motéis, campings, restaurantes¿ discotecas e salas de 

testa, complexos deportivos e centros de información 

turística.

e) Edificacións para a defensa nacional, acuartelamen 

tos e instalacións militares.

f) Edificacióhs industriáis, cando a instalación in-= 

dustrial estea vencellada ás capacidades producti

vas ou extractivas do medio: canterías e minas e 

fábricas de transformación de productos agrícolas, 

forestáis, marinos, etc.

g) Edificacións Dara uso agrícola e pecuario: granxas, 

para estabulación e cría de gando, piscifactorías, 

naves para usos agrícolas calquera que sexa o seu

destino cunha superficie superior aos 40 m .
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i fie ación s Dara servicio e ek1 das obras

e mantenemento das infraestructuras, apeadeiros e

estacións de autobuses ou de ferrocarril.
rf
r~ i) Construccións para infraestructuras de servicióse
i-

públicos: producción e transporte de enerxía eléc 

¡ trica, telecomunicacións, estacións depuradoras =
v

de auRas potables ou residuais, plantas de trata- 

; mentó de residuos sólidos urbanos ou industriáis,

r parques de bombeiros, etc.

k) Todas aquelas que teñan que acobillar actividades=

; declaradas de utilidade■pública ou interese social

^ por un órgano administrativo en virtude das dispo_

5 sicións de lexislación sectorial.

6.4.2. Serán autorizables como usos anexos aos sinalados no 

artigo anterior, os seguintes, eos- condicionantes = 

que se citan:

a) Oficinas vencelladas aos usos principáis sinalados 

no artigo anterior,coa condición de que a súa su

perficie non supere o 15 % da superficie total = 

construida cuberta.

b) Equipamentos comerciáis complementarios dos equi^ 

pamentos turísticos recreativos ou deportivos si

nalados no apartado 'd) 'do artigo anterior, sempre =
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a súa superficie non supere o 20 % da superfi 

total construida cuberta.

indas que sexan necesarias para aloxa-los res
ponsables da garda ou conservación das edificacións

sinaladas nos apartados a, b, c, h e i do artigo^ 

precedente en numero máximo de unha yiyenda de ta 

maño máximo de 100 m útiles para cada instalación.

6.5. Vivendas unifamiliares illadas.

6.5.1. Vencelladas a exnlotacións agrícolas. Poderanse au

torizar vivendas vencelladas a explotacións agrícola 

candd'se cumpran eos indicadores de tal condición es 

tablecidos nos apartados 3 e 4 do artigo 3.4.4.0. an 

terior.

6.5.2. Non vencelladas a explotacións agrícolas. 

Excepcionalmente poderase autoriza-la construcción = 

de vivendas unifamiliares illadas desta natureza, = 

sempre e cando se dea cumprimento ao establecido no 

apartado 3 do artigo 3.4.4.O., sendo condición "¿íne 

Qiia non” a fixada no punto S2- do dito apartado.

{
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■das illa-5 . 3 . ti B

d^s^rjealizarase conforme ás exixencias contidas no
\ ~«% & # |')

3 3 das Normas Complementarias e Subsidiarias

Planeamiento da provincia de Pontevedra.

r
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7. Condicións que deben reuni-las parcelas onde se yapan si

tuar edificacións autorizables segundo o trámite estable

cido no artigo 42 da LASCA:

a) Contarán con aceso rodado, ñor vía publica que permita 

a circulación de vehículos automóviles.

b) Terán que te-la posibilidadé de enganche á rede de su

ministro de enerxía eléctrica.

c) Satisfarán o abastecemento de auga por captación indi

vidual, que garanta o caudal suficiente para o uso so

licitado e as condicións de potabilidade. Os pozos de= 

abastecemento ás vivendas terán que separar de calque- 

ra fosa séptica, esterqueira ou calquera fonte contami^ 

nante un mínimo de 20 metros.

d) Contarán con instalación de evacuación e tratamento de 

augas residuais por medios individuáis de xeito que se 

garanta a non contaminación do medio natural. Como mí

nimo o tratamento das augas residuais das vivendas = 

axustaranse aos sistemas que a tal fin se describen na 

Norma Tecnolóxica da Edificación NTE-ISD de 1974.

Ñas vivendas que teñan coma anexos, cortes ou cortellos, 

estes terán que se aillar das vivendas , dispoñendo de = 

entradas independentes.
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3.4.4.1. Tipos e categorías de solo non^urteánizable.

0 solo clasificado ñas presentes N.S. coma non urbani- 

zable é de tres tipos:

a) Solo non urbanizable de Núcleos Rurais Tradicionais 

(NRT).

b) Solo non urbanizable común (NUC).

c) Solo non urbanizable especialmente protexido,

Este, a sua vez, subdivídese ñas seguintes Categorías:

1)

2)
3)

4)

Protección

Protección

Protección

Protección

do Litoral (NULO .

de Ríos, Regatos e Zonas húmidas (NUR). 

agrícola (NUA).

de pequeñas masas arbóreas de interés

(NUB).

5)

6)

Protección medioambiental, paisaxística e económica 

do Monte Alto (NUM).

Protección do Patrimonio Histórico-Artístico, Etno 

gráfico e cultural. (NllH).

COMISION PROVINCIAL De LiRFJWSUO

Aprobado según 
data
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Norma n- 1.3.4.4.2. -"Rurais Tradí

Comprende esta Norma as aldeas, lugares e rueiros des

así coma as zonas menos consolidadas

Núcleos Rurais Tradicionais que se clasifican como so

lo urbano.

A delimitación establécese nos planos de ordenación a 

escala 1: 5.000.

2. Sistema de ordenación.

A edificación neste tipo de chan sera exenta.

3, Parámetros de edificación.

- Retranqueos da edificación,

Fíxanse os seguintes retranqueos mínimos para a edi. 

ficación a partir do eixo das vías:

Vías Tipo I: 20 m. do eixo da vía.

Vías Tipo II: 10 m. do eixo das vías interparro-
quiais e a 6 no suposto de se tratar 
de viario interno do núcleo.

- Liña de peche.

Cumprirá eos seguintes retranqueos a partires do = 

eixo das vías:
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r- Vías tipo I................  '3 m.
i

Vías tipo II............... 2 mi

i"- Viario interno............. 1 m.
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Separación a lindeiros.

0 retranqueo mínimo a lindeiros lateriais e posteriores 

será de 3 metros. Noustante permitiranse adosamentos= 

aos lindes laterais e sen perxuicio a terceiros daque 

las edificacións auxiliares que non acaden os 3 metros 

de altura se se sitáuna exentas respecto da edificación 

principal e se ubiquen na parte posterior da parcela.

Ocupación máxima da parcela.

Será do 40 %. A estes efectos computarán, ademáis da = 

edificación principal, as edificacións auxiliares e com 

plementarias (cobertizos, alpendres, cortes, etc). Ex

cepcionalmente permitiranse ocupacións maiores cando = 

se trate da anovación de edificios existentes; neste = 

caso a ocupación máxima non poderá supera-la da edifi

cación anterior obxeto da anovación, ou cando se trate 

de edificacións novas en parcelas situadas antre edifí_ 

cacións existentes e que, non podendo cumprir tal condición, de_ 

berán nembargantes respeta-lo resto dos parámetros definidos .

Situación da edificación.

A edificación exenta poderá situarse libremente dentro
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A^efedrtos de edificabilidade computará tanto a edi-„ ■tfWHS*'- j?,/\ %v- '•'■t' x/ ^4¡ "f%^&ci&n principal como as auxiliares que superen =
2os 30 m en planta ou de menor superficie que acaden 

alturas superiores aos 3 metros. En calquera caso,= 

estas edificacións auxiliares computarán a efectos^ 

de ocupación da parcela,

- Superficie máxima edificable.

Non se poderán construir edificacións que sobrepasen 

os 375 m para o uso principal. Neste cómputo non se 

entenderán incluidas as edificacións complementarias.

- Altura máxima.

Será de 6,5 metros, equivalente a baixo e unha planta 

alta, medidos dende a rasante do terreo na fachadaCs) 

que dea(n) fronte á vía. Asímesmo, a altura máxima = 

da edificación medida no punto máis desfavorable = 

(AMP) dos seus paramentos de peche, dende a rasante^ 

do terreo, non poderá supera-los 7,5 m.

Por riba da altura máxima non se permitirán outras = 

construccións que non sexan os elementos de cuberta- 

ou instalacións técnicas (antenas, chimineias,, etc.).

- Voos.

Non se permitirán mais voos que os beirados ou alei-, 

ros e os balcóns ou miradoiros, coas mesmas exixencias = 

que as consignadas no apartado 3 -voos- do artigo 3.4.2.4. =

das presentes N.S. (Ordenanza na 4).
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Son tal, que permita localiza-la fosa séptica = 

gardando as seguintes distancias mínimas, sen per- 

xuicio das disposicións vixentes na materia:

. 5 metros aos lindeiros.

. 2 metros á edificación principal.

. 25 metros a calquera pozo de captación de auga.

4. Autorizacións e licencias.

1. A autorización das edificacións e instalacións nes

te tipo de chan non precisa da xustificación da im 

posibilidade de formación de núcleo de poboación.

2. As licencias neste tipo de chan concedéranse dire£ 

tamente polo Concello sempre que ampare a construc

ción de vivendas e/ou instalacións vencelladas as

explotacións agrícolas e se preserven os valores = 

naturais do terreo. Noutros supostos require.se o = 

trámite xeral do artigo 39 da Lei de Adaptación = 

da do Solo a Galicia.

5. Condicións de uso.

5.1. Usos permitidos:
- Vivenda familiar vencellada a explotación a.grícola.

- Agropecuario. Categoría 1-.
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5.2. Usos autorizables

- Vivenda unifamiliar non vencellada.
- Industrial. Categoría Ia e 2a.

- Comercial. Categoría Ia.

- Santiario. Categoría Ia.

- Socio-cultural. Categoría Ia.

- Docente.

- Deportivo.

- Relixioso.

- Garaxe-aparcamento. Categoría Ia e 3a.

- Almacéns. Categoría Ia.

- Agropecuario. Categoría Ia.

COMISION pnpVMClAl D£ UPt'Mliil.íO 
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3. 4.4.3. CHAN NON URBANIZABLE COK

1. De finición e ámeto.
|j i&M ' p. g ¡]

£ a zona que non ten ca^^erK^ciJmtó ¿funcional definida
v f-, //

mais alá dos usos a grop^uarito'S^% patine ion ais, pero que = 

non ofrenda outros valores de alt^éstíma que deban ser espe-= 

cialmente protexidos.

2. Normas de edificación e uso.

3.1. Condicións de aproveftamento e volumetría.

3.1.1. Retranqueos:

a) As vías:

Vías Tipo I: 25 m. do eixo.

Vías Tipo II: 15 rn. do eixo.

b) A lindeiros: Mínimo de 5 metros..

3.1.2. Parcela edificable :

- Superficie mínima e ocupación máxima.

En tódolos casos, a parcela mínima terá = 

que ser igoal ou superior á superficie da 

unidade mínima de cultivo que se estable-^ 

za en cada momento pola administración = 

competente.

Amén desa exixencia, e para o momento pre 

sente,a superficie mínima será a seguinte
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r¿r q^- 4 ’ enj Para rrexr£a£aa¿<?ja-¿ ag/ixco^íu f?ue*r i ^ 4 ^ \\ " ' '
| i jj clin coa na tu. Jaluza, da $Zn ca...": 2.000 m2 e un

ri> v¡, ’■" ,>3 "f* ti
\% %. > 7A ,#y 15 % de ocupación máxima.

b) Para ”coná tfiazzZ6n¿> vznc.zZZada¿ d zxnc.ac.l6n en 

i/Leíenemen^o e ¿zavZzZo dai obsiai púbZUca¿>": 
2.000 m2 e 10 %.

c) Para ” zdZ ¿¡ZcazZónA e ¿nitatac¿ón¿> dz utZZZdadz
2

pábZZca z Zntza&A 6ozZaZ...” 2.000 m e un 2Q%.

d) Para "vZv&ndaA anZ^amZZiafizA aZZZ.ada&n \

1) As vencelladas a explotacións agrícolas: 4,0QQ
2m , obtidos por agregación eje ata 15 parcelas dis-=

tintas, sempre que a que acobille á edificación te-
2fia un mínimo de 2.000 m , cur.ha ocupación máxima do 

10 %.
22) Non vencelladas a explotacións agrícolas: 4,000 m , 

de parcela única, sen posibilitada de agregación, = 

cunha ocupación máxima do 5 % da mesma.

- Frente mínimo da parcela á vía pública:

Caso a) Non se fixa

Caso b) it ÍT ÍT

Caso c) 30 metros

Caso d) 20 Tí

(*) As parcelas que se adcriban ao feito edificatorio, non poder ü¡n sopor- 1 
tar no futuro ningunha edificación, para o cal, amais da inscripción 
no Rexistro da Propiedade, levarase un rexistro no propio Concello.
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1 0 SETyi993
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3.1. 3\ '&p¡fcioveitamento .

. # • | % i] _ 2 2\\ -v ® 4í Édificabilidade: 0,15 m /m , sen que se cheguen
r. Xíi"' JP* h..

,7

s-^%' nunca a supera-los seguintes volumes:
Caso a) 2.000 m3.

Caso b) 1.000 m3 .

Caso c) 6.000 m3.

Caso d) 1.000 m3.

A estes efectos computarán tódolas edificacións = 

auxiliares (garaxes, cobertizos, adegas).

- Altura máxima en calquera punto CAMP): 7,5 metros.

- Altura máxima de cuberta: 3,5 metros.

- Fondo máximo edificable:

Casos a) e c): 24 m.

" b) e d): 12 m.

- Lonxitude máxima dos beirados: 0,60 m.

As edificacións que ao amparo desta Norma se ergan 

en terreos aterrazados deberán respeta-la disposi

ción dos cómaros ou socalcos existentes, adaptando 

se a eles, podándose adosar aos mesmos cumprindo = 

as condicións seguintes:

at 1/2 H ^ 2,5 m 
b ; h 

H
H í 6 m
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- Usos permitidos.

Os que se relacionan no apartado 6 do artigo 3.4.4.0

- Outras condicións.

As novas exnlotacións gandeiras de 2- categoría^ 

(artigo 3.4.4,0-, apartado 6.4.1. letra g.) debe 

rán respeta-las distancias demandadas pola lexis_ 

lación específica aplicable; e, en calquera caso, 

terán que se afastar de calquera núcleo de poboa 

ción dos recollidos polas presentes N.S. un míni 

mo de :

- Granxas de V acuno: 'rOO metros
w tí de Ovino: 400 IT

^ TI de Porcino: 1.000 ri

_ n de Aves : 600 n

_ Tí de Outros: 1.500 ir

COMPON speViWM F'r UR3Af-)!"MO
Aprobado segua 
da id /)>^

Oj se rae; 00. de
1

VríEL,m
(Servido Provincia,/je Urbanismo e
Arquitectura' • Xüf^A D£ GAi.íCIA)
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¿¿¿y -/í ^ \\ - *14 * ^ • Ch^aVion urbanizable esDecialmente protexido.v™€ H •. -•• pji \\ .. • —11 ■ 1 M ■—*T /(’L? & '’m’~r':'ÍÚ* t ^ I#.tó-.ÍÍS !'•• ñl ^
án e ameto.

Comp^onde tódolas zonas e elementos que encerran valores 

productivos , Daisaxísticos, medioambientais ou pertene-= 

centes ao patrimonio histórico-artístico e cultural do = 

pobo que deben ser especialmente protexidos polo planea- 

mento.

2. Normas xerals.

a) No solo non urbanizable especialmente protexido en = 

virtude das disposicións do planeamiento urbanístico = 

queda expresamente prohibida a construcción ou empla- 

zamento das seguintes construccións:

1) Publicidade estática ou dinámica de carácter comer 

cial, salvo indicadores turísticos, indicadores de 

posición ou dirección ou carteis institucionais, = 

que se axusten á lexislación sectorial aplicable.

2) Calquera tipo de edificación para usos industriáis 

que non estea vencellada. ás capacidades productivas 

ou extractivas do solo.

3) Calquera edificación ou instalación non destinada^ 

a vi venda que non xustifique fefacentemente - a tra- = 

veso dun estudo de impacto ambiental a súa integra 

ción no medio e o respeto das condicións naturais= 

que deron motivo á súa protección.
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b) Para o otorgamento de licencias neste tipo dé' chan 

será obrigado o cumprimento do trámite de excepción 

do que se fai mención no artigo 39 da Lei 11/1985, 

de 22 de agosto, da Xunta de Galicia, e o artigo 85, 

1, 2- da 'Ley del Suelo' e concordantes do Regula- 

menta de Planeamento

c) Agás nos casos en que se conteñan unhas condicións 

específicas 'distintas na norma correspondente a cada catego 

ría de chan especialmente protexido, nesta clase de 

solo amáis da normativa que lie e de aplicación en 

razón dos valores a protexer, no suposto de que se 

permita algún tipo de uso edificatorio, os requisitos cuanti 

tativos xerais serán:

a) Parcela mínima: 10,000 m .

b) Ocupación máxima da parcela: 2 %.

c) Altura máxima construidle (AMP): 6,5 m.

d) Separación mínima a vías: 25 metros da aresta ex 

terior.

e) Separación mínima a lindeiros: 10 m.

1 0 SET/1993
(Serví™ Podrirá! / de Urfcanis 
¿Wpitscbra - XUi'/TA DE GÁl 1’lAj
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por R.D. 1471/89, para o litoral marítimo e mailo flu

vial, que no Concello afecta ao complexo Ría de Arousa 

-Río Ulla. En calquera caso, ñas presentes N.S. amplia 

se considerablemente esa protección ñas zonas que se = 

xulgou necesario, grafiándose a mesma nos corresponden 

tes planos de ordenación.

1. Ameto:

- A franxa delimitada en planos, que, en calquera - 

caso, engloba a servidume de protección situada';a 

20 m. ou 100 m. (segundo se trate de solo urbano^ 

ou non urbanizable) prevista na Lei.

- A servidume de tránsito (6 m. ata 20 m.)

- A servidume de acceso: 1 por cada 500 m.l. para = 

tráfego rodado e 200 m. para trafego peatonal),

- As zonas de influencia (500 m.)

2. Normas de protección.

A) Para a zona de protección:

Nos terreos comprendidos nesta zona, poderán rea

lizarse cultivos e plantacións sen necesidade de 
autorización, sen prexuicio das límitacións esta-
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mentó situaranse fora da ribeira do mar e dos primoiros

2 0 m. da zona de servidume de Drotecolon.

Están proibidos nesta zona, os se^uintes usos:

a) As' edificacions destinadas a residencia, ou habitación.

b) A'construcción ou modificación das vías de transporte 

interurbanas e as de intensidade de tráfico superior 

á que se determine reglamentariamente, así como das 

süas áreas de servicio.

c) As actividades que impliquen a destrucción de xace-= 

mentos de áridos.

d) 0 tendido aéreo de liñas eléctricas de alta tensión.

e) 0 vertido de residuos sólidos e augas residuais sen 

depuración.

f) A publicidade a travesó . de carteis ou paneis ou por = 

medios acústicos ou audiovi suais.

Con carácter ordinario, soio se permitirán nesta zona = 

as obras, instalacións e actividades que, pola süa natu 

reza, non poidan ter outra localización, ou presten ser 

vicios necesarios ou comenentes para o uso do dominio 

publico marítimo~terrestre, así como as instalacións de 

portivas descubertas. En todo caso, a execución de te-= 

rrapléns, desmontes ou corta de árbores, deberán cumpri^ 

-las condicións que regulamentariamente se determinen.
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Con carácter exceDciona 

blica, o Consello de Mi: 

sinaladas ñas alineas b

asi como as edificacións

utilidade pü- 
ide^áíf&ut oriza-las obras 

^anteriormente, =

vé£#ve. o punto a) e =
... . '

as instalacións industriáis ¿piü-^s^'xan de excepcional im 

portancia, e por razona xustificadas sexa comenente a 

súa1 localización no litoral, sempre que, en ambolos ca

sos, se localicen en zonas de servidme correspondentes 

a tramos de costa que non constitúen praias nin zonas = 

húmidas, ou outros ámbitos de especial protección; en 

todo caso, as actuacións que se autoricen deberán acomo 

darse ao planeamiento urbanístico aprobado polas Adminis_ 

tracións competentes.

3) Zona de tránsito.

Esta zona deberá deixarse permanentemente expedita para 

o paso público de viandantes, e para os veículos de yi- 

xilañeia e salvamento, salvo en espacios especialmente^ 

protexidos.

En lugares de tránsito difícil ou nerigoso a servidume= 

poderá ampliarse ata un máximo de 20 m.

Servidume de acceso ao mar.

Afecta aos terreos estremeiros ou contiguos ao dominio = 

público marítimo-terrestre, na lonxitude e ancho que de 

manden a natureza e finalidade do acceso.
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Ñas zonas urbanas e urbamdPfeáblepMos^aS'

■ . \ % j §
deberán estar separados afitpe'

^ .X tfF^
- 500 m. máximo, se son da

sos ao mar

o rodado.
200 m. máximo se son para viandantes,

Non se permitirán obras ou instalacións que interrom

pan o acceso ao mar existentes, sen unha proposta de= 

solución alternativa, que deberá contar, en todo caso, 

coa autorización da Administración do Estado.

’CI Zona de influencia.

Como mínimo, a 500 m, do límite interior da ribeira do 

mar, respetaranse, en todo caso, as exixencias de Dro- 
tección do dominio público marítimo-terrestre, a tra-= 

ves dos seguintes criterios;

a) En tramos con praia e con acceso de tráfico rodado, 

preVeranse reservas de solo para anarcamentos de. = 

veiculos en cuantía suficiente para garanti-lo esta 

blecemento fora da zona de servidume de tránsito.r
r
i

r

r
r

r

b) As construccións deberán adantarse ao establecido = 

na lexislación urbanística e nestas normas. Debera- 

se evita-la formación de pantallas' arquitectónicas= 

ou acumulación de volume, sen que, Dara estes efec

tos , a densidade de edificación poida ser suoerior= 

á media do solo auto Dara urbanizar nrevísto ñas = 

presentes N.S.
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Mo que atinxe as Praia ¿fr 

Praias(

A ocupación das praias por instala 

non poderán exceder, en conxunto, da

daquelas en preamar, e distribuirase de forma homoxénea = 

ao longo déla e serán estas instalacións de libre accesos 

público, salvo que por razóns debidamente xustificadas se 

autoricen outras modalidades de uso.

As instalacións fixas teran unha ocupación maxima de 150 m",
2 ^dos cais, 100 m coma máximo, serán pechados e situaranse
2a máis de 200 m doutras seme.llantes situadas tanto na zo 

na de dominio marítimo terrestre coma na de servidume de 

protección.

As desmontables terán unha ocupación máxima de 20 m colo 

candóse cunha separación máxima de 100 m. de calquera ins_ 

talación fixa ou desmontable.

As edificacións de servicio de praias situaranse preferen 

teniente fora déla, coas dimensións e distancias que regla 

mentariamente se determinen.

Mas zonas de areais proíbense os campamentos e acampadas,

así como o estacionamiento e a circulación non aurotizada de veículos.

Na zona litoral, como regula xeral e amais do devandito, non 

se autorizará edificación permanente algunha, coa excepción^ 

das derivadas da ordenación pesqueira e marisqueira (incluírp 

do plantas de cultivos acuícolas) e as de carácter portuario 

(incluíndo as construccións e instalacións necesarias para o 

desenvolvemento das actividades que se desenrolan decote nes 

tas áreas.)
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Non se autorizaran mis recheos que os que se preven ñas pres^scress-JM. s., e 

sempre que os mesmos dispoñan das preceptivas autorizacións dos organismos 

competentes.

3. Obras construidas oon anterioridade á entrada en vigor da Leí de Costas.

As obras e instalacións construidas oon anterioridade á entrada en vigor da 

Lei de Costas, situadas en zona de dominio público ou de servidume rexiranse 

polo determinado na Disposición Transitoria Cuarta da Lei de Costas.

3.4.4.2, Chan non urbanizable especialmente protexido dos Ríos” e Regatos e 

zonas Húmidas.

Comprende esta zona os terreos que son obxeto de protección por parte da 

Lei de augas (Lei 29/1985, de 2 de Agosto e o Regulamento que a desenvolve, 

aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de Abril), que constitúen o dominio público 

hidráulico.

1. Arroto.
a) As augas oontinentais, tanto as superficiais como as soterradas anovables 

con independencia do tempo de anovación.

b) Os leitos de oorrentes naturais, continuas ou discontinuas.

o) Os leitos dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en canles 
públicas.

d) Os acuíferos soterrados para os efectos dos actos de disposiciórt' ou de 

afección dos recursos hidráulicos.

2. Normas de protección.

Coa protección 'do dominio público hidráulico preténdese =

calidadenivel
COMISION PROVINCIAL DE U^RANISMO

ü NIA/D E J A L. i í j l A i

conseguir un
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2. Normativa dg protección

A) Con respecto ao uso forestal establecen

se as seguintes condicións: 

a) Permítese a corta de arbres para a =

süa explotación comercial dacordo

coas disposicións da Conselleria de 

Agricultura. As cortas táñense que = 

facer polo sistema de "entabacasi" . = 
Non se permitirá a desforestación = 

completa dufíha masa arbolada.

b) A repoboación deberá cubrir, cando = 

menos, unha superficie igoal á ocupa 

da polas especies que se corten e =

non se poderá realizar empregando e£COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO

pecies non autóctonas ou distintas =

ás existentes na zona que poidesen =

afectar ao eauilibrio ecolóxico. 1

c) Prohíbese a aüertura de camiños roda

dos que non sexan os de exclusivo in

' § % \| teres forestal para o mantenimiento =\ £ *
' g'¡j ou explotación dos hoscos, procuran- 

do a utilización dos bordes das ma--

sas arboladas para a sua apertura. -



d) Permítese a apertura de cortalumes can 

do estes sexan necesarios.

e) A destrucción provisoria da poboación = 

arbustiva e vexetal polo lume, fortuito 

ou provocado, ou ben por calquera outra 

causa, non será én ningún caso xusti- 

ficante do cambio de uso ou explota— 

ción sobre o terreno, nin do incüm- 

plimento de ningunha das condicións = 

eiquí establecidas.

B) No que fai a protección paisaxística e me

dio ambiental (ademáis do xa sinalado no = 

párrafo A) anterior, establécese:

a) Prohibición de instalación de todo tipo 

de carteis, agás os colocados polo Con

cello e/ou os organismos encargados do 

monte. Tamen se prohíbe o pintado direc 

to sobre penas, taludes, ribanzos, abas



1
consultora galega

r~

r

r
r+
ir
í

I

Prohibense desmoríg^ÍB, excav^&áons , =
c ■ >ty/

vertidos Cexcepci6n^e^tí;fca''dos verte-

ñ

COMISION

Aprobado
data

provincial, he upbansmo

según /iResol Lición de c)

VO SET/1993
íSíwido i -.-.a; t_w--inigTra 5

deiros municipáis debidamente contro 

lados) ou recheos que non vaian acom 

panados de capa vexetal.

Prohíbese a obstrucción de vistas es 

cónicas e panorámicas sempre que és

tas poidan seren visibles dende cauri 

ños de carácter público ou dende os= 

montes comunáis.

Prohíbese o tendido de liñas eléctrji 

cas que s.uqoña a ruptura dos elemen

tos da propia paisaxe.

3. Usos edificatorios

Soio se permitirán:

a) Construccions destinadas á vixiandia do 

monte e de refuxio de uso público cuia=
2superficie máxima non sobrepase os 75 m .

1
b) Galpons destinados a explotacións forestáis que non 

supoñan tratamentos químioos da madeira e construc- 

cions' onde se desenrolen actividades venoelladas ao 
medio, cunha superficie cuberta inferior aos 1.200 m2, 

abertos, cando menos, por dous lados. Todo elo sempre 

que cumpran co disposto no RAMTNP

o

r
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3.4.4.4.6. Norma de protección do patrimonio Histórico-Astís 

tico e Cultural.

1. Definición e catalogación.

Constitúen bens de interés cultural suxeitos a protección

urbanística, dacordo coas determinacións da presente Ñor

ma:

a) Os edificios e conxuntos de interés histórico-artísti. 

co, arquitectónico e urbanístico.

b) Os xacementos arqueológicos e cas.tr os.

c) Calquera outro que, por aplicación da lexislación vi- 

xente e a iniciativa da Administración competente' ou 

do Concello se determine.

Os bens aos que nos estamos a referir quedan incluidos, 

nun Catálogo Complementario de edificios e conxuntos= 

obxeto de protección aos efectos do disposto no arti

go 13 da LASGA e arts, 86-2 e 87-1 do Regulamento de

Planeamento.
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Regulación.

Os edificios e conxuntos catal 

tórico-artístico-arquitectónic 

serán obxeto de protección, dác 

fica da zona onde se sitúen, coa 1

¿nterés his- 

mbiental, = 

ción especí- 

vixente e coas

seguintes determinacións, clasificando a súa protección en: 

integral e non integral, dacordo co Anexo final das presen 

tes Normas.

a) Edificios e conxuntos de interés histórico-artístico que 

serán obxeto de protección integral.

Alcance da-protección. Distinguiranse varios casos, en' 

función da natureza do obxeto protexido.

Cando o obxeto protexido sexa un edificio e no Catálogo 

figure exclusivamente como tal, a protección entendera- 

se que se extende a toda a parcela onde se ubique tal = 

edificio, quedando excluida calquera' segregación en_no

vas parcelas, tanto para edificios protexidos no solo = 

urbano como no non urbanizable.

Cando o obxeto protexido sexa un edificio e os xardíns= 

ou hortas que con él formasen unha unidade Ce así figu

ren no Catálogo) , quedará excluida calquera segregación 

da parcela onde se ubique tal conxunto ou unidade. Nos= 

xardíns, hortas ou zonas non ocupadas pola edificación, 

calquera modificación dos elementos que configuran for

malmente o ámet-o de influencia da edificación (parterres,
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arboredas, macizos, plantacións, elementos ornamentáis 

non vexetais, coma pérgolas, balaustresbrocais, fon- 

tes, sendas ou caminos, ete.) sera obxeto de licencia,

0 Con ce lio deberá solicitar dictame pericial ou adminis_ 

trativo de facultativos ou organismos competentes can

do a modificación pretendida non se xustifique como con 

servación ou mantenemento e poida suponer un cámbeo de. 

carácter do ámeto protexido, correndo os gastos orixi- 

nados neste caso, polo promotor das obras. Expresamente 

quedará proibida a corta de especies arbustivas ou arbó 

reas autóctonas ou exóticas que Dor porte, idade ou si

tuación estratexica, formen parte importante da xardi-= 

neiría ou entorno inmediato; ou a destrucción dos ele-= 

mentos, vexetais ou non, máis arriba relacionados.

I

(
i

Cando o obxeto protexido sexa un xardín ou unha horta = 

estaráse ao disposto no punto anterior.

Cando o elemento protexido sexa unha torre ou pazo en-= 

tenderáse que a protección extendese a toda a parcela = 

que coa edificación definen a unidade que responde tra

dicionalmente a tal terminoloxía. Quedará excluida a po

sibilidade de calquera sE cSita uni

Aprobado s 
dala /

dade.

o SET. 1333
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Obras permitidas. Con caráct ral autoi£¡í%anse obras

de restauración total ou pa

■n protección

integral se preténdese efectuar a obra non clasi-

ficable como de conservación ou restauración, isto é

consolidación ou rehabilitación e así se xustificase na 

memoria do proxecto que acompañe a solicitude de licen

cia, o Concelio poderá denegar a dita licencia se consi 

derase que é posible e comenente un maior degrao de pro 

tección e conservación. Neste sentido e se non existe = 

conformidade do solicitante , o Concelio poderá solicitar 

dictamen pericial ou administrativo de facultativos, ou 

organismos competentes, con cárrego ao promotor da obra.

Explícitamente quedaran proibida-las obras de reestruc

turación e derrubo parcial ou total. Igoalmente as de = 

rehabilitación que' supoñan un cámbeo tipológico e/ou de 

uso, agás as excepcións derivadas do epígrafe seguinte. 

Coidarase expresamente da conservación daqueles elemenñ 

tos estructurantes da tipoloxía de que se trate (acceso, 

circulacións, escadas, zonas de servicio, etc.) e aque 

las outras da estructura e/ou ornamentáis (muros de car 

ga, forxados, cuberta, artesonados, escudos, etc) que = 

son parte sobranceira na caracterización do obxeto a = 

protexer e conservar.
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Nos edificios catalogados situados en solo urbano ncn se poderá au 

menta-lo volume autorizándose exclusivamente usos de vi_ 

venda existentes ou equipamientos. No caso de elementos= 

non edificatorios (pontes , cruceiros, etc.) non se rodera 

altera-lo entorno nun radio, de, alómenos, 15 m. do ben de que se trate. 

No caso de elementos protexidos situados no medio rural 

(solo non urbanizable) como torres, pazos, etc., con = 

parcelas de grande extensión e que coas edificacions for 

man unha unidade tipolóxica determinada, poderá comple- 

tarse o volume existente ata un máximo de 0,04 m /m = 

aplicado á totalidade do ámeto, sempre que non signifi

que incrementa-la edificación existente en máis dun 15%
2 2(medido en m /m ).

0 novo volume poderá disponerse libremente no ámeto da 

parcela cumprindo cás seguintes condicións:

- Non significará segregación de parte ou partes da uni

dade considerada ou parcelación urbanística.

- A altura non poderá sobrepasa-los 6 metros.

Aprobado sepan
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principáis existentes,

- Se se sitúa dentro dunha área definida por unha liña=

homotetica trazada a 10Q metros de distancia dos muros 

exteriores da edificación ou grupo de edificacións = 

que integran o conxunto edificatorio a protexer. 0 =

Concello poderá exixir maior acaemento do proxecto, = 

se considerase que non é suficente a nova edificación 

proxectada coas existentes, a naisaxe ou entorno inme_ 

diato. Se non houbese conformidade do solicitante, o 

Concello poderá solicitar dictamen pericial ou admi-= 

nistrativo de facultativos ou organismos competentes, 

con cargo ao promotor.

- Se se sitúa fora da dita área o degrao de acaemento = 

coneretarase nos aspectos determinados no punto ter-= 

ceiro. Se houbese disconformidade actuaráse como no = 

punto anterior.

- En calquera caso, a situación da posible nova edifica, 

ción respetará a disposición xeral das zonas, axardina

rr
r*•rr
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i
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das ou de cultivos dos elementos arbóreos ou arbusti

vos existentes e. protexidos.
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- Os usos posibles do elemento que se d

va como da edificación que poida xurd

patibles co carácter da explotación que constitue o -

elemento'protexido (torre, pazo, etc.), Permitiranse- 

exDlícipamente os seguintes usos;

. Vivenda familiar para a edificación principal e ex

cepcionalmente de auxiliares; equipamiento relixioso 

cando se trate de igrexas ou cápelas .

. Vivenda familiar e instalacións derivadas da explo

tación primaria do solo para as edificacións auxi-= 

liares; ou as novas que poidan xurdir.

. Equipamiento público.

No caso de elementos non edificatorios en solo non urbanizable a 

protección extenderase a 50 m. no caso de vías e montes 

e a 10 m. no caso de fontes.

b) Edificios e conxuntos de interes arquitectónico-urbanís 

tico e/ou ambiental que serán obxeto de protección non=

integral. COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO

Alcance da protección:

Obras permitidas. Con carác

Idem epígrafe a) anterior.

nse obras

de restauración total ou parcial, conservación, restaura_ 

ción, consolidación e rehabilitación.
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V^' A\ .;.da. vente externa: fachadas e cubertas e vaciado do

‘"írior) ou unha adición de planta (cando isto fose = 

dosible) o Concelio exixirá a presentación da documenta 

ción complementaria que se especifica no epígrafe corres 

pondente deste apartado, que garantizara que as obras = 

que se proxectan non afectan ao carácter tradicional do 

edificio obxeto de protección nin o do seu entorno. Se 

o Conce lio estimase que ese carácter non quedaba garan

tizado poderá denega-la licencia. Se non existise con-= 

formidade co solicitante, o Concello poderá solicitar = 

dictamen pericial ou administrativo de facultativo ou ~ 

organismos competentes , con cargo ao promotor.

Explícitamente quedarán proibido-los derrubos parciais= 

ou totais que afecten á envolvente do edificio (fachada 

e cubertas) ou a modificación dos ocos ou a apertura de 

outros novos ou aqueles cámbeos na envolvente que raodi- 

fiquen a composición xeral.

No caso de que no edificio protexido sexa posible a adi_ 

ción de planta, esta faráse maniendo as condicións es-= 

tructurais da planta do edificio preexistente en canto= 

sexa posible e as da fachada en canto ao ritmo da can-= 

teiría, mampostería ou ornamentación e. acristalamento.
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Tipos de obra que afectan ao conxunto. do edificio.

a) Conservación: Son aquelás destinadas a cumpli-lás = 

obligacións da propiedade no que se refiré'ás condi-= 

cións de ornato e hixiene da edificación. Mon poden = 

afecta-las características formáis do edificio nin = 

ocasionar alteracións ou sustitucións de calquera dos 

elementos estructuráis ou de diseño do edificio.

b) Restauración: Son aquelas obras encaminadas a unha = 

conservación en grado máximo, ñas que se pretende a = 

reparación dos elementos, estructuráis ou non, do = 

edificio á vez que reproduci-las condicións orixinais 

do edificio sen aprotación de elementos denovo diseño, 

mesmo a restauración do mobiliario orixinal e da deco 

ración, ou dos procedentes, alómenos, das últimas eta 

pas de utilización.

Camdo implique a sustitución inevitable dalgún elemen 

to, a reposición será o máis fidel posible cas coñdi- 

cións orixinais.

c) Consolidación: Son aquelas obras encaminadas á conser 

vación e manteriimento que impliquen sustitución par-= 

cial ou total dalgún elemento estructural, con aporta
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M elementos novos, con diseño ou natureza mate
~~

indiferente aos sustituidos, ñero respetando a or
*3r .. . . ,aiiizacion espacial integramente, asi como a tipolo

gía estructural e a composición exterior da envolven

te do edificio (fachadas e cubertas),

d) Rehabilitación: Son aquelas obras encaminadas a me- = 

llorar e axeita-las condicións de habitabilidade e = 

que impliquen unha redistribución da organización e_s 

pacial, conservando as características estructuráis= 

e a composición exterior da envolvente do edificio = 

(fachadas e cubertas).

el Reestructuración: Son aquelas obras encaminadas a = 

unha anovación mesmo dos elementos estructuráis que 

impliquen variacións do tipo de estructura, podendo3 

incluí-la demolición dos elementos estructuráis ou = 

en degrao máximo, ao vaciado do edificio, conservan

do as fachadas existentes ao exterior, interior e pa 

tíos e a liña e tipo de cuberta.

f) Adicción de plantas. Son aquelas obras encaminadas a 

aumenta-lo numero de plantas do edificio maniendo ou 

non a tipoloxía estructural. Asimilable á reestructu 

ración no tocante ao degrao de conservación e tole-3 

rancia. As condicións ñas que pode realizarse a adi-

A
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3. Patrimonio arqueolóxico.

Esta protección comprenderá as zonas que se catalogan : 

nestas Normas, ou que se poidan chegar a catalogar no : 

futuro, por consta-la presencia de xacementos arqueólo- 

xicos ou porque existan razóns que permitan supoñe-la -

rr
rkr
ri

existencia de restos enterrados ou ocultos.

Nestas zonas quedan uroibidas te-dalas operacións que im 

pilquen variacións das condicións existentes na área de_ 

limitada (movementos de térras, edificación, urbaniza— 

ción, etc.), cando o xacemento astea descuberto e loca

lizado. No caso de que non exista xacemento localizado, 

pero sí razóns que permitan suooñe-la sua existencia = 

(restos enterrados ou ocultos) calquera operación que = 

implique variación ñas condicións existentes, suoedita- 

rase aos resultados da investigación previa dos posibles 

restos, que será preceptiva.
t

Nos xacementos que estean ou chegasen a estar declarados 

coma tais pola Dirección Xeral do Patrimonio Histórico- 

Artístico, non se poderá realizar operación algunha sen 

autorización previa da dita Dirección Xeral, baixo ins

pección de técnico experto na materia a cárrego do pro

motor das obras.
r
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Fora das áreas catalogadas, en calquera terreo no que = 

aparecerá un xacemento ou indicios razonables da súa - 

existencia, a CorDoración ordenará a inmediata paraliza 

ción das obras que se estivesen realizando e dará conta 

á Dirección Xeral do Patrimonio Histérico-Artístico pa

ra que adoite as medidas de protección que establece a 

Lei de Excavacións.

4. Coordenación de actuacións.

a) A'Administración . competente en materia de protección de 

bens culturáis e o Concello coordenarán as süas compe

tencias resDectivas, dacordo as determinacións destas = 

Hormas, sen perxuicio da ampliación do Catálogo.

b) A este fin as zonas de respeto que se determinen reali- 

zaranse dacordo coa ordenación contida' ñas Normas. Asi

me smo , procurarase que os depraos de protección exixi-- 

bles Dor declaracións monumentals e de carácter históri 

co-artístico sexan coerentes coas determinacións das = 

Norma s. COMISION PROVINCIAL OE UHOANISMO
Aprobado 
data

solución de

1/1993
(Servicio Prcvinda! de /UrÍMrc&no e 
Arquitectura' - XUNVA ülf GAi ClAi



ANEXO

1»

CATALOGO COMPLEMENTARIO DE BENS DE INTERESE CULTURAL DO CONCELLO.

A) OBXETO DE PROTECCION INTEGRAL.

Ia) Xacementos arqueolóxicos:

a) PetrogLifo formado por cazoletas, perto da Torre do 

Barral, na parroquia de S. Miguel de Catoira (GA-36010003).

b) A "Vzdtia. TZxo¿a6u no lugar de Cores (parroquia de 

Abalo), con circuios e cazoletas (GA-36010004)„

c) Finca Taleiriña. En S. Miguel de Catoira (GA-36010002)

d) Monte das Mámoas en Oeste ( GA-3 6 0100 f) 2 ) . 

e.) Castro de Tarrío en Dimo ( GA-360 10005 ) .

f) Finca da Canela, en Dimo (GA-36010008).

g) Areeiros de Ulla, no límite fluvial (GA-36010010).

2I 2) Torres e Casas.

a) Torres de Oeste, co entorno definido no correspondente

plano de ordenación, en Santa Baia de Oeste (GA-36010006).

b) Casa-Torre de Barral, na parroquia de S. Miguel de Catoira 

(GA-36010007).

c) Casa situada en Fonte Gaiteira.
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32) Edificacións de carácter relixioso

a) Conxunto parroquial de S. Miguel de Catoira (Igrexa, 

rectoral e Adro).

b) Conxunto parroquial de Santa Baia de Oeste Clgrexa, 

Adro, Camposanto e rectoral).

c) Conxunto parroquial de Dimo.

d) Conxunto parroquial de Abalo.

e) Capela de San Cibrán.

42) Outras construccions■

a) Conxunto de cinco Muíños de Vento en Trasdaveiga 

(parroquia de Catoira).

b) Conxunto de tres muíños de vento no cume do Monte Me 

són, na parroquia de Abalo.

c) Muíño de marea coñecido coma "Mufño do Cura", na pa

rroquia de S. Miguel de Catoira.

d) A Ponte de Catoira. San Miguel de Catoira CCA-36010009).

ii.-c.0n de

1 0 Sti.,1933
(Servido >' % ai de/ Uranismo e 
Arquitectura • XbfjTA ÍJt GALICIA)
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B) OBXETO DE PROTECCION NON INTEGRAL.

1-) Edificacións de carácter relixioso.

a) Capela de Tras da Veiga. (ruinas).

b) Igrexa de San Xosé (Progreso).

2£) Edificacións de carácter civil.

a) Ruinas do Balneario primitivo.

b) Edificación e horta do Balneario de Progreso.

c) Edificio Modernista do vello cine.

d) Casa Solarega en Baiuca (parroquia de Oeste).

e) Ruinas de casa solarega en Cores (Abalo).

3-) Outras construccións.

a) Ponte sobre o Río Catoira.

b) Camino Real, en Abalo.

1 0 SET.


