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TÍTULO PRIMEIRO 

NORMAS DE CARÁCTER XERAL

Sección Ia: Ámbito e

Artigo 1. Ámbito.
Constitúe o ámbito de 

municipal de XERMADE, na provincia de Lugo.

Artigo 2. Natureza.

1. De acordo co disposto no artigo 61 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 

protección do medio rural de Galicia, o presente Documento constitúe as "Normas 

Urbanísticas" integrantes do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Xermade.

2. As "Normas Urbanísticas" determinan o réxime xurídico correspondente ao solo, 

regulan o seu uso e tódalas actuacións urbanísticas que se proxecten ou realicen, tanto 

públicas como privadas.

3. O ordenamento urbanístico e a súa normativa formúlanse de acordo coa vixente 

"Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones", coa Lei 9/2002 de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia, e eos demáis textos legáis e 

regulamentarios aplicables.

Artigo 3. Aplicación.

1. A aplicación e interpretación desta normativa corresponde ao Concello de 

Xermade.

2. Como norma xeral e sempre que sobre unha determinada cuestión existan
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interpretacións distintas, terase en conta a friáis restrictiva de todas.

3. Para supli-las indeterminacións ou lagoas que poida conter esta normativa, serán 

de aplicación as Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamiento Provinciais, 

sen que en ningún caso poidan modifica-la clasificación do solo, nin altera-las 

determinacións do planeamento que complementen.

Artigo 4. Abreviaturas.
Cantas veces se faga alusión de xeito abreviado a textos legáis ou 

regulamentarios, faise referencia ás disposicións que se indican a continuación:

□ LS98: "Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y
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valoraciones".
n RP: R.D. 2159/1978, do 23 de Xuño, polo que se aproba o 

'Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana".

□ RG: R.D. 3288/1978, do 25 de Agosto, polo que se aproba o

"Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y Ordenación 
ai
grbana".

N □ RDU: D. 28/1999 do 21 de Xaneiro, polo que se aproba o<u
(fl^gulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e 

aplicación da Lei do Solo de Galicia.
|J. □ L9/2002: Lei 9/2002, do 30 de Decembro de ordenación
o

j pianística e protección de medio rural de Galicia.

c LC: "Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras".

□ RC: R.D. 1812/1994, do 2 de Setembro, polo que se aproba o 

"Reglamento General de Carreteras".

□ LEG: Lei 4/1994, do 14 de Setembro, de estradas de Galicia.

Documentación e carácter.

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Xermade está integrado polos seguintes 

documentos:

a) Memoria Informativa. Estudio do Medio Rural: conten a información e análise das

características físicas, territoriaís, demográficas, sociolóxicas, económicas e 

urbanísticas do municipio.

b) Planos de Información: conteñen a expresión gráfica dos aspectos territoriaís e

urbanísticos do municipio, anteriores ao planeamento.
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c) Memoria xustif¡cativa. Estudio económico. Orde de prioridades: contén os fins e

obxectivos do planeamento; os criterios establecidos para a ordenación; un 

resume do trámite de exposición pública; a avaliación económica das actuacións 

públicas ou privadas previstas, e unha orde de prioridades para o 

desenvolvemento dos sistemas xerais e das actuacións de iniciativa pública e 

determinando os prazos e as condicións previstas para a súa execución.

d) Planos de Ordenación: Conteñen a expresión gráfica da ordenación do termo

municipal, coa clasificación do solo, asignación de usos, usos globais en solo 

urbanizable, e ámbitos de protección en solo rústico. Teñen carácter normativo 

e de obrigado cumprimento, e o seu uso será obrigatorio para reflectir o 

emprazamento de calquera actuación ou petición de licencia urbanística.

e) Normas Urbanísticas: conteñen o regulamento das condicións xerais e particulares de
planeamento, urbanización e edificación; así como un Catálogo de todp<=eásc(j^tles 

elementos obxecto de protección. Son de obrigado cumprimpRté ^pVévatócen

sobre o resto de documentos.

Sección 2a: Vixencia e revisión.

Artigo 6. Vixencia.
1. O presente Plan Xeral de Ordenació 

indefinida.

ermade terá vixencia

2. A alteración do seu contido poderá levarse a cabo mediante a revisión ou 

modificación dalgún ou dalgúns dos elementos que o constitúen.

Artigo 7. Revisión e Modificación.
1. Enténdese por revisión do Plan Xeral, a adopción de novos criterios respecto da 

estructura xeral e orgánica do territorio ou da clasificación do solo, motivada por 

circunstancias conforme ás cales sexa procedente no seu momento dita revisión, e que 

poden ser:

- inversión da tendencia negativa no número de habitantes, con aparición de 

crecementos superiores ao 5% anual nun período de tres ou máis anos 

consecutivos.

- incremento anormal dos recursos urbanizadores
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- cando a implantación dunha actividade de gran impacto físico ou económico 

supoña unha incidencia tal sobre a ordenación do Plan, que non sexa posible 

afróntala mediante unha modificación illada do mesmo.

- localización dunha dotación comunitaria supramunicipal, de gran impacto 

relacional.

2. Nos demais supostos, a alteración das determinacións do Plan Xeral considéranse 

como modificación do mesmo, aínda que tal alteración implique cambios ¡liados na 

clasificación ou calificación do solo.

Artigo 8. Procedemento.
1. A revisión deste Plan Xeral levarase a cabo seguindo as mesmas disposicións 

establecidas para a súa formulación, tramitación e aprobación.

2. A modificación de calquera dos seus elementos suxeitarase ás mesmas 

disposicións establecidas para a súa tramitación e aprobación.

CAPITULO II
CLASIFICACIÓN DO SOI

Sección 1a: Clasificación do solo

Artigo 9. Disposicións xerais.

O territorio do municipio de Xermade

- Solo urbanizable

- Solo de núcleo rural

- Solo rústico

Artigo 10. Solo urbanizable.
O solo urbanizable do Municipio de Xermade comprende os terreos así 

clasificados e delimitados nos Planos de Ordenación, de acordo no seu caso coas 

actuacións públicas programadas ou privadas concertadas.
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Artigo 11. Solo de núcleo rural.

O solo de núcleo rural comprende os terreos incluidos no ámbito dos núcleos 

rurais delimitados polo Plan Xeral.

Artigo 12. Solo rústico.
1. O solo rústico do municipio de Xermade comprende tódolos terreos non incluidos 

nos tipos de solo referidos nos artigos anteriores e, en particular, os espacios aos que 

o Plan Xeral lies outorga unha especial protección polos seus valores ecolóxicos, 

medioambientais, paisaxfsticos, históricos, etnográficos e culturáis, ou con 

potencialidade productiva.

2. Distínguense dúas categorías de solo rústico: rústico de protección ordinaria, e 

rústico especialmente protexido.

aptas para urbanizar.

3. Tamén constitúen o solo rústico aquelas áreas delimitadas polo Plan Xeral comoDILIGENCIA:
Pma hacer constar que este 

documento lia sido aprobado definí* 
ticamente por <'1 picno del Ayunta- 

to en S'Si'in de esta techa. 
Xernu

Sección 2a: Réxime urbanístico xeral. ¡

r.i'.JlL Ul V-aict
uno, 2 5 ABRJ003

EL SECROT»ÜO,

Artigo 13. Solo urbanizable. Fdo. Luis López Pena
O réxime urbanístico do solo urbanizable será o regulado nos artigos 15 e 

seguintes de LS98, e nos artigos 21 e seguintes de L9/2002.

Artigo 14. Solo de núcleo rural.
O réxime urbanístico do solo de núcleo rural será o regulado no artigo 24 de 

L9/2002.

Artigo 15. Solo rústico.
O réxime urbanístico do solo rústico será o regulado no artigo 20 de LS98 e no 

artigo 77 de LSG, coas limitacións establecidas no artigo 31 de L9/2002.
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CAPITULO III

DESENVOLVEMENTO DO PLAN XERAL

Sección Ia: Planeamento urbanístico.

Artigo 16. Instrumentos.
0 planeamento urbanístico dentro do municipio de Xermade atenderá a 

desenvolvedlas previsións deste Plan Xeral, e levarase a cabo por medio dos 

instrumentos seguintes:

-Plans Parciais. 

-Plans Especiáis.

Artigo 17. Iniciativa.
Tanto as Entidades e Organismos públicos como os particulares, poderán redactar 

e someter aos trámites legalmente establecidos, os instrumentos de desenvolvemento 

sinalados no artigo anterior. A tal efecto poderán formular avances de planeamento que

Sección 2a: Plans Parciais.

Artigo 18. Obxecto.
Segundo o disposto no artigo 63 de L9/2002, os Plans Parciais teñen por obxecto 

regula-la urbanización e a edificación do solo urbanizable, desenvolvendo o Plan Xeral 

mediante a ordenación detallada dun sector.

Artigo 19. Determinacións e documentación.
Os Plans Parciais conterán as determinacións e documentación establecidos nos 

artigos 64 e 65 de L9/2002.

6



Sección 3a: Plans Especiáis.

Artigo 20. Obxecto.
1. Sempre que se xustifique a súa necesidade e conveniencia, e a súa coherencia 

eos obxectivos xerais deste Plan, poderán redactarse Plans Especiáis coas finalidades 

previstas no artigo 68 de L9/2002.

2. En ningún caso os Plans Especiáis poderán modifica-la clasificación do solo. 

Unicamente se autorizarán modificacións ñas condicións de uso, cando supoñan un 

aumento dos equipamentos e dotacións urbanísticas, e sexan debidamente razoadas.

CAPITULO IV

NORMAS DE TRAMITACIÓN..,
^UCENCIA: ....... ronsmr que

Sección Ia: Disposicións xerais.

Artigo 21. Requisitos comúns.
Tódolos actos edificatorios ou urbanísticos que prepÉ$$0. ánttsifc§í?f2ííi*rfiíí$ícipal 

deberán axustarse ás seguintes normas xerais de tramitación:

a) as solicitudes presentaranse debidamente identificadas, eos datos 

completos da persoa ou entidade solicitante e, se é o caso, da persoa que 

ostenta a representación.

b) debidamente asinados, irán dirixidas ao Sr. Alcalde-Presidente do 

Concello de Xermade e presentaranse no Rexistro Xeral Municipal.

c) as peticións que requiran de proxecto técnico consignarán o nome e 

dirección profesional do facultativo competente, e o contido axustarase ao 

disposto no artigo 14 de RDU.

d) as solicitudes deberán de acompañarse dos exemplares adicionáis do 

proxecto para cada un dos organismos que deban emitir informe sobre a 

solicitude.

e) cando se deban presentar planos de situación, faranse obrigatoriamente 

sobre a Cartografía Oficial municipal, integrada polos Planos de Ordenación deste 

Plan Xeral.
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f) conforme ao disposto no artigo 12.2 de RDU, en todo expediente de 

concesión de licencia, constará informe técnico e xurídico emitido, ben polo 

Concello de Xermade ou ben polos Organismos a que se refire o citado artigo.

g) os actos administrativos a que estas tramitacións deán lugar, 

devengarán os dereitos e taxas correspondentes.

Artigo 22. Trámite dos instrumentos urbanísticos de desenvolvemento.
1. En xeral tódolos instrumentos urbanísticos a que se refire o Capítulo III do 

presente Título, tramitaranse según o disposto nos artigos 86 e seguintes de L9/2002.

2. A formulación de plans parciais, plans especiáis ou a revisión deste Plan Xeral, 

poderán determinar a suspensión do procedemento de outorgamento de licencias nos 

termos establecidos por L9/2002 no seu artigo 77.
DlUOtusv.-- consipra;

1 \ ___-.UacU
■'knC'iA: , ronster auc este

TM'-’-.nprobado defim-
.orun^uo';— ‘a,.! Ayunta-

gide itr a m it adió rje gute
Artigo 23. Trámites específicamente regulados. do

Os actos para os que se fixan normas específica 

Seccións seguintes, son:

a) Información Urbanística.

b) Licencias de parcelación. "Luís López Pena
íV/ír

c) Licencias de obras.
d} Licencias de apertura e funcionamiento de industrias e actividades.

Artigo 24. Actos suxeitos a licencia.
1. Os actos suxeitos a licencia, son os enumerados no artigo 10 de RDU.

2. No caso de actos promovidos polas Administracións Públicas, estarán igualmente 

suxeitos a licencia municipal, agás nos supostos exceptuados pola lexislación aplicable.

3. As peticións de licencia resolveranse no prazo de tres meses contados dende a 

presentación da solicitude coa documentación completa no Rexistro Municipal. No caso 

de obras menores ás que fai referencia o artigo 14.2 de RDU., o prazo será dun mes.

4. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo , licencias en 

contra do disposto neste Plan Xeral ou na lexislación vixente.
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5. O procedemento de outorgamento de licencia axustarase ao previsto na 

lexislación de Réxime Local que resulte aplicable. diligencia:
Píirn hnccr constar que este 

documento ha sido aprobado definí- 
vanicntc pui- el pleno del Ayunta- 
ento en sesión de esta fecha.

i Xermade, 0 9 ABR 2003
_____ EL SEQKEyi'Al-ílO,

Sección 2a Información Urbanística ^

Artigo 25. Disposicións previas. Luís ez Pena

1. O Concello de Xermade queda obrigado a dispoñer dun exemplar completo de 

cada un dos documentos que compoñen este Plan Xeral de Ordenación, destinado 

exclusivamente para consulta polos administrados ou por outros Organismos ou 

Entidades. Tales documentos deberán conter dilixencia acreditativa da súa aprobación 

definitiva.

2. A consulta realizarase nos locáis que sinale o Concello a tal efecto, abertos como 

mínimo catro horas diarias coincidindo co horario de atención ao público do resto de 

oficinas municipais.

Artigo 26. Requisitos.
1. Os particulares poderán solicitar, sempre por escrito, a información do réxime 

urbanístico aplicable a unha ou máis parcelas, así como copia de planos ou documentos 

que formen parte do planeamento urbanístico oficial.

2. A solicitude deberá identifica-la parcela ou terreo, de xeito que non se produzan 

dúbidas sobre a súa situación e demais circunstancias de feito que concorran.

Artigo 27. Contido.

1. A contestación á consulta fará referencia a tódolos datos subministrados polo 

administrado e aos demais que axuden a individualiza-lo obxecto sobre o que recae a 

información.

2. A información municipal sinalará o tipo e categoría do solo, ademáis dos usos e 

intensidades que correspondan.

3. O Concello facilitará por escrito a información solicitada nun prazo máximo dun 

mes, e non será vinculante ao efecto de obte-la oportuna licencia.
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Sección 3a: Licencias de parcelacións.

Artigo 28. Requisitos.
As solicitudes de licencias de parcelación presentaranse no Rexistro Xeral 

municipal acompañadas por tres exemplares do proxecto que a conteñan. Tales 

solicitudes, así como os documentos que han de acompáñalas, virán firmados polo 

propietario ou propietarios dos terreos, quen acreditará mediante certificación do

Rexistro da Propiedade as servidumes e demais cargas que graven as fincas primitivas.
diugenci^ hí^rr constar que este

cumcn!o Viaprobado definí' 
•^O^cnK-po-> Pl— 

o en se 
Xen onde,

Sección 4a: Licencias de obras. L ^

o* ' 1 i" , -
csión <lc esia

Artigo 29. Disposicións comúns. Fdo Luis ^pez Pena

1. As licencias municipais de obras concederanse acompañadas dun exemplar do 

proxecto, debidamente autorizado en cada un dos seus documentos. Este exemplar 

deberá estar obrigatoriamente na obra sempre, e a disposición dos inspectores 

autorizados polo concello.

2. Tódalas licencias de obras marcarán un prazo para o comenzó das mesmas, e 

outro para o seu remate. No caso de que non especifiquen tales prazos de caducidade, 

rexerán os seguintes dende a data do seu otorgamento:

- seis meses para comenza-las obras.

- tres anos para remátalas.

3. No caso de interrupción das obras, entenderase caducada a licencia cando se 

interrumpan as mesmas por tempo superior a seis meses.

Artigo 30. Obras de urbanización.

Logo de aprobarse o proxecto, o interesado notificará, con oito días de 

antelación, o comenzó das obras, debendo ter realizadas previamente sobre o terreo os 

replanteos necesarios, pero sen facer movementos de térra; demolicións; tala de árbores, 

nin outros traballos preparatorios que impidan ou dificulten a aparición de tódalas 

circunstancias que poidan afecta-las obras.
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Artigo 31. Obras de nova planta, ampliación ou reforma.
1. As solicitudes de licencia para obras de nova planta, ampliación ou reforma, 

acompañaranse dos exemplares de proxecto esixidos polo "Reglamento de Servicios de 

las Corporaciones Locales" e polo "Reglamento de Procedimiento Administrativo". De 

modo xeral os proxectos conterán os datos precisos indicados no artigo 14.3 de RDU., 

para que co seu exame, se poda comprobar se as obras proxectadas se axustan á 

ordenación urbanística vixente.

2. No caso de obras ou edificacións con destino a instalacións especificadas no 

"Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas", deberán 

axustarse ao disposto no xa citado "Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales".

3. Unha vez presentado-ios documentos mencionados e obtido-los informes 

pertinentes, formularase proposta de concesión ou denegación da licencia. Neste último 

caso, e no suposto de que as deficiencias advertidas sexan subsanables, 

comunicaráselle ao interesado, dándolle conta das modificacións a introducir no proxecto 

orixinal para que sexa admisible, as cales asinadas polo Técnico competente deberán 

presentarse nun prazo non superior aos quince días, transcorrido o cal, sen te-las

efectuado, traerá consigo a denegación da licencií)ibífeíitWffá^:
Pura hacerc

Artigo 32. Obras de baldeirado ou reche
Só se tramitarán licencias para 

dos núcleos rurais.

constar que este 
documento ho sido aprobado doLmi- 
ivamente por ol pleno del Ayunta- 

nto en sesión d£ ^suarvlt$c$
jto

Fdo. Luis López PenaArtigo 33. Obras de derrubamento e apeos?
1. As solicitudes de licencia de derrubamento ou apeos acompañaranse de:

- plano de situación do edificio sobre cartografía oficial municipal.

- compromiso de Dirección Facultativa por parte de Técnico competente.

- proxecto da obra a realizar, asinado por Técnico competente. 2

2. En caso de urxencia por perigo inminente, a Dirección Facultativa da propiedade 

poderá disponer os apeos, esteos e demais reforzos oportunos, aínda que ocupen a vía 

pública, dando conta inmediata ao Concello das medidas dispostas para garanti-la 

seguridade pública, e sen prexuízo de solicita-la licencia no prazo de dous días e abóna

los dereitos que procedan.

11



Artigo 34. Obras varías.
As licencias para marquesinas, toldos, rótulos luminosos, etc... terán carácter 

temporal, cunha vixencia de dous anos, considerándose renovadas por períodos anuais 

salvo que o Concello dispoña o contrario.

Artigo 35. Licencias no solo rústico.
1. O procedemento para o outorgamento da autorización autonómica en solo rústico 

axustarase ao disposto no artigo 41 de L9/2002.

Sección 5a: Licencias de apertura e funcionamento de industrias e actividades.

Artigo 36. Requisitos.
En todo o termo municipal de Xermade requerirase licencia de apertura para 

calquera tipo de actividade, sexa esta de nova instalación ou de modificación, traslado, 

ampliación, etc..., de xeito que a actividade debe coincidir sempre en tódolos seus 

termos coa licencia que posúa.

Artigo 37. Inspeccións.
O Concello poderá inspecciona-las actividades e instalacións industriáis ou 

comerciáis, para comprobar si os titulares teñen a correspondente licencia de apertura, 

e si a actividade se axusta ás condicións que nela se recolien.

INFRACCIÓNS, INSPECCI

DILIGENCIA^ hacer constar que este
,cumento ha sitio aprobado
a mente por el pleno del Ajunid 
ento en sesión de 

Xermade, 0 9
EL SECRpTAK^,

SABíUOAD_EÍ

Fdo. Luis López Per. a

Sección Ia: Disposicións xerais.

Artigo 38. Obras sen licencia.
1. Os actos de edificación ou uso do solo que se executen sen licencia ou que non 

se axusten ao estipulado na mesma, serán suspendidas de xeito inmediato polo Alcalde, 

procedéndose a incoar expediente de reposición da legalidade, comunicándollo e
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dándolle audiencia ao interesado.
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2. Se os actos de edificación e uso do solo non fosen legalizables, o Alcalde 

decretará, en caso de obras a súa demolición á cusía do interesado e, no caso de usos, 

a reposición dos bens afectados ao estado anterior ao incumplimento daquela.

3. No caso de que as obras ou usos fosen legalizables, requerirase ao interesado 

para que no prazo de dous meses solicite a oportuna licencia ou, no seu caso, axusta-las 

obras á mesma. De non ser así, o Alcalde actuará segundo o sinalado no apartado 2 

deste artigo.

Artigo 39. Revisión de licencias.
Cando o contido dunha licencia non sexa acorde coas disposicións vixentes, 

constitufndo unha infracción grave ou moi grave das tifipicadas no artigo 217 de 

L9/2002, deberá ser obrigatoriamente revisada polo Alcalde sempre que non 

transcorreran os prazos de prescrición dende a súa concesión.

Artigo 40. Prescrición.
De acordo co disposto no artigo 218 de L9/20002, o prazo de prescrición para 

as infraccións moi graves é de quince anos; para as graves é de seis anos, e para as 

leves de dous anos, dende a finalización das obras ou da actividade.

Artigo 41. Aliñacións e Rasantes.
1. As aliñacións e rasantes oficiáis estableceranse polos Servicios Técnicos 

Municipais na data sinalada polo Concello.

2. Serán válidas nun período de seis meses dende a súa fixación, transcorridos os 

cales sen ser executada a obra quedarán caducadas, sendo necesaria unha nova 
solicitude para a súa eficacia. DiLiGi, ^ hacer constar que f -

skU> aprobado tK * ocumento,,. a lU)del Ayunto
m¿nen sosión

i wuffi\ Y&w * // _____
Sección 2a: Inspección das obras.

Artigo 42. Requisitos previos.
En todo momento deberá conservarse no lugar das obras a disposición dos
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Servicios Técnicos municipais, a licencia correspondente así como unha copia do 

proxecto debidamente autorizada.

Artigo 43. Obras de edificación.
1. Ñas obras de edificación de nova planta, amp 

a inspección municipal ñas seguintes fases:

- no primeiro replanteo

- á metade do prazo previíu rema

- ao remate da obra

documento no. sido aprobado ni-!.al
tivamente por < l pierio cid Ayunta
miento en sesión de estajee^

2. Sen prexuízo do establecido n 

Concello poderán inspecciona-las obras en

9J»3
;kÍ¡taríü,

'enor,‘ oervicios*^flc níc os do 

Ta momento das mesmas.

3. A visita para efectua-la inspección deberá serlle comunicada á propiedade cunha 

antelación mínima de dous días.

4. A culminación de cada unha das etapas sinaladas no apartado 1 deste artigo, 

comunicaráselle ao Concetlo cunha antelación mínima de sete días.

Artigo 44. Obras de urbanización.
1. Ñas obras de urbanización será preceptiva a inspección municipal ñas seguintes 

fases:

- no primeiro replanteo

- aos tres meses do comenzó das obras

- á metade do prazo previsto para cada etapa das obras

- ao remate de cada etapa

2. Sen prexuízo do establecido no apartado anterior, os Servicios Técnicos 

municipais poderán inspecciona-las obras en calquera momento das mesmas e coas 

mesmas condicións establecidas para as obras de edificación.

3. Os Servicios Técnicos poderán esixir tódalas probas e comprobacións técnicas 

necesarias para a verificación do estipulado no correspondente prego de condicións.

Artigo 45. Efecto da inspección.

Como resultado da inspección poderase suspender, total ou parcialmente, as
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obras por un prazo non superior a tres días hábiles, debendo ratificarse ou levantarse a 

suspensión dentro dese prazo pola Autoridade Municipal competente.

Sección 3a: Responsabilidades.

Artigo 46. Persoas responsables.
De acordo co disposto no artigo 219 de L9/2002, ñas obras sen licencia ou con 

inobservancia das súas condicións serán sancionadas por infracción urbanística as 

persoas físicas ou xurídicas responsables délas en calidade de promotor,propietario dos 

terreos ou empresario das obras, e os técnicos redactores do proxecto e directores das 

obras.

CAPITULO VI

RUÍNAS

Sección 1a: Declaración

DILIGENCIA:
Para hacer constar que este 

documento ha salo aprobado defini
tivamente por el pleno del Ayunta- 

íento en sebón de esta
ierra tule, 0 Q A&R 2003 

el bhChgry.ihQ,

Fdo. Luis López Pena

Artigo 47. Supostos de ruina.
O Concello, de oficio ou a instancia de calquera interesado, declarará o estado 

ruinoso dunha construcción ou de parte déla nos seguintes supostos:

a) Cando o custo das obras de reparación supere o 50% do valor actual 

do edificio ou plantas afectadas, excluido o valor do terreo.

b) Cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos seus 

elementos estructuráis fundamentáis.

c) Cando as obras necesarias de reparación non puideran ser autorizadas 

por atoparse o edificio en situación de fóra de ordenación.

Artigo 48. Incoación do expediente de ruina.
1. A Administración Municipal poderá dispoñer a incoación de oficio do expediente 

de ruina, no caso de presentarse denuncia por parte dos particulares ou dos Servicios 

Técnicos municipais sobre a existencia de edificación que puidese ofrecer perigo para
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a seguridade, previo informe Técnico municipal no que se sinale a conveniencia de iniciar 

este tipo de expediente.

2. O procedemento de declaración de ruina poderá iniciarse de oficio ou por 

instancia de calquera interesado, considerando como tal toda persoa física ou xurídica, 

que alegue daño ou perigo de danos propios derivados da situación actual da 

construcción.

Artigo 49. Casos de urxencia.
Nos casos de urxencia e especial perigo na demora, o Concello ou a Alcaldía, 

baixo a súa responsabilidade, por motivos de seguridade disporá o necesario respecto 

da habitabilidade do inmoble e do desaloxo dos sei^rp|^up^pijg$.
Para íiacrr constar que este 

ruínenlo lia sido aprobado defim- 
riouR’ por el pleno del Ayunta- 

o en sci-.jüii de esta icclia.
xen,2 9 ABÉ 2003

EL SECRl/rXklO,
Sección 2a: Procedemento.

Artigo 50. Trámite da declaración de ruina. ’TífoTLuis López Pena

As declaracións de ruina tramitaranse de acordo co disposto nos artigos 35 a 47 

de RDU.

CAPITULO Vil
PARCELACIÓNS URBANÍSTICAS

Sección 1a: Disposicións Xerais.

Artigo 51. Definición e restriccións.
1. Considérase parcelación urbanística, a división simultánea ou sucesiva de terreos 

en dous ou máis lotes co fin da súa urbanización ou edificación.

2. En solo rústico fóra do ámbito dos núcleos delimitados, non se poderán realizar 

parcelacións urbanísticas, excepto as sinaladas no artigo 206.1 de L9/2002.
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3. Non se poderá efectuar ningunha parcelación urbanística sen que previamente 

fose aprobado o planeamento urbanístico esixible segundo a clase de solo de que se 

trate.

Artigo 52. Indivisibilidade.
Serán indivisibles:

a) as parcelas con dimensións iguais ou menores ás fixadas como 

mínimas neste Plan Xeral para cada clase de solo, salvo si os lotes 

resultantes se adquirisen simultáneamente polos propietarios dos terreos 

colindantes, co fin de agrúpalos e formar unha nova finca.

b) as parcelas con dimensións menores ao dobre das fixadas como 

mínimas neste Plan Xeral, salvo que o exceso sobre tal mínimo poida 

segregarse co fin indicado no apartado anterior.

c) as parcelas edificables conforme unha relación determinada 

entre superficie do solo e superficie construible, cando se edificase a 

correspondente a toda a superficie do solo, ou, no suposto de que se 

edificase a correspondente só a unha parte déla, a restante, se fose 

inferior á parcela mínima, coas excepcións indicadas no apartado anterior.

Sección 2a: Réxime de parcelacións.

Artigo 53. Réxime.

1. Toda parcelación urbanística estará suxeita a licencia ou á aprobación do 

proxecto de compensación ou reparcelación que a conteña.

2. Non se permitirá edificar naqueles lotes resultantes dunha parcelación realizada
DILIGENCIA:

con infracción dos artigos que anteceden. I-ara hacer constar que este 
documento ha ‘■■■ido aprobado defini
tivamente por e! ph'iio del Ayunta
miento en sesión de esta techen

Tríade, 0 9 ABR2uU0
KUSECpídVVbO,

Xer:

Fdo. Luis López Pena
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CAPITULO VIII

NORMAS XERAIS DAS OBRAS

Sección 1a: Obras en edificios fóra de ordenación.

Artigo 54. Calificación.
Os edificios e instalacións existentes con anterioridade á aprobación definitiva do 

presente Plan Xeral, que resulten disconformes có mesmo, serán calificados como fóra 

de ordenación.

Artigo 55. Obras permitidas.
1. Nos edificios fora de ordenación non poderán realizarse obras de consolidación, 

aumento de volume, modernización ou incremento do seu valor expropiatorio, pero sí 

pequeñas reparacións de carácter hixiénico, de ornato ou de conservación do inmoble.

2. Como excepción ao sinalado no apartado anterior, autorizaranse obras de 

rehabilitación, reforma ou consolidación, cando a situación de fóra de ordenación o sexa 

por incompatibilidade só parcial coas determinaciíg^^jegl^^an Xeral.

Sección 2a: Obras de conservació

ram hnc^r conmnr que «'«te 
docuimnlo b-i ‘■■¡do aprobado lUVmK 

¿amonto por el pleno del Asúma
nlo en M-ión cío esta ieoha.

Xermade, 0 9 ABRL-2D03 
el i&CRiq?CIyp,

Artigo 56. Deber legal de uso e conservacíSfiT*''' ¡. Fdo. Luís López Pena

Os propietarios están obrigados a destina-las construccións ao uso en cada caso 

establecido neste Plan Xeral, e a mantelas en boas condicións de seguridade, salubridade 

e ornato público, e con suxeición ás normas sobre protección do medio ambiente e do 

patrimonio histórico e arqueolóxico.

Artigo 57. Fachadas e medianeiras.
1. As fachadas de tódolos edificios, tanto públicos como privados, así como as 

medianeiras vistas dos mesmos, deberán conservarse ñas debidas condicións de hixiene 

e ornato.

2. Os propietarios estarán obrigados a proceder ao seu revoco ou pintado sempre
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que así o dispoña a Autoridade Municipal competente, previo informe dos Servicios 

Técnicos.

Artigo 58. Garantía de solidez.
0 propietario de calquera clase de edificación ou instalación viré obrigado a 

conservar tódalas súas partes en perfecto estado, de xeito que quede garantida a súa 

solidez e que non comprometa a seguridade pública.

Artigo 59. Vixilancia municipal.
A Administración Municipal, mediante os seus Técnicos e Axentes, vixiará o 

cumprimento do disposto nos artigos anteriores e, previo informe técnico, instará aos 

propietarios de edificacións deterioradas para a súa reparación no prazo que se fixe.

Sección 3°: Derrubamentos e apeos.

Artigo 60. Explosivos.
Queda prohibido en todo o termo municipal a utilización de explosivos para 

derrubamentos, salvo autorización expresa do Concello.

Artigo 61. Derrubamentos de importancia.
Sempre que se vaia acometer un derrubamento ou baldeirado de importancia, o 

propietario comunicarallo aos colindantes por si deberán tomarse precaucións especiáis.

Artigo 62. Escombros.
1. Prohíbese expresamente tirar escombros na vía pública.

2. Cando para a evacuación de escombros se empreguen tolvas ou dispositivos de

descarga a contedores situados na vía pública, adoptaranse as medidas de seguridade
DILIGENCIA:

pertinentes. Tara hacer constar que este
documento lia ai'.lo aprobado deimí- 
tivamenre por el pleno del Ayunta- 

.miento en sesión de ^st¿kfccíífjthq 
Xerniudc, 2 9

EL SF.CRETAET

Fdo. Luis López Pena
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Sección 4a: Valados de obra, construccións provisorias, maquinarias e

instaíacións auxiliares.

Artigo 63. Valados de obra.
1. En tódalas obras de nova planta, de derrubamento, e naquelas que afecten ás 

fachadas dunha edificación, hase de colocar un valado de protección de 2,00 m. de 

altura mínima, e de xeito que deixe libre como mínimo unha franxa de 0,40 m. de 

beirarrúa para o paso de peóns.

2. A instalación dos valados de obra eméndese sempre con carácter provisorio, en 

tanto dure a mesma. Por esa razón, transcorrido un mes sen que desen comenzó as 

obras ou inmediatamente rematadas estas, o valado debe ser retirado deixando libre a 

vía pública.

3. Nos casos de especial perigo para os viandante,1 - ^_t orí a ajn^álp^jpta
de luces de sinalización con intensidads^^jcje^t^errioadarexíterho ou'árttjüló^MÍtfté^"101-

tivamcnie por <■1 plono del Ajunta- 
lmiento en sesión úc g '

EL SKCKl^f

Artigo 64. Construcción e instalación!

do valado de obra.

1. No interior dos predios nos que sS^rsíérn a efectua-las 'ffT57as"~permitirase, con 
carácter provisorio, a construcción de pequeñas casetas dé^oferá^áunhV'ioa planta, 

destinadas a vestiarios, almacénsde ferramentas, etc... O outorgamento da licencia para 

a obra principal levará consigo a autorización para ditas construccións auxiliares.

2. O acopio e preparación dos materiais a utilizar efectuarase no interior do predio, 

tra-lo valado de protección, salvo en casos especiáis que han de contar con autorización 

expresa do Concello e nos que este sinalará a situación permitida.

Artigo 65. Maquinaria auxiliar.
1. A maquinaria auxiliar a empregar nunha obra, estará suxeita a autorización 

municipal para o seu funcionamento.

2. Non se permitirá a súa colocación na vía pública, salvo cando non fose posible 

outra solución, caso no que o Concello autorizará o lugar previamente designado.
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CAPITULO IX DILIGENCIA:
Para hacer constar que este

NORMAS XERAIS DE URBANIZ¡ACl6*toto ha sido aprobado defini
tivamente por el pleno de! Ayunta
miento en sesión de esta í'ccha.

Xcrnmde, 9 Q AtjR 2Ú03
EL SECRETAIS

Sección Ia: Rede viaria.

mis López Pena
Artigo 66. Vías de tránsito rodado.
1. En todo o termo municipal de Xermade será de aplicación a normativa vixente en 

materia de estradas, na actualidade a Lei 4/1994 do 14 de setembro, de Estradas de

Galicia. Faise mención expresa á definición, clasificación e denominación das estradas, 

así como aos preceptos reguladores do seu uso, explotación e defensa.

2. Nos correspondentes apartados deste Plan Xeral establécense, para cada tipo de 

solo, os recuados mínimos das edificacións ás vías rodadas, sempre de acordo coa 

citada lexislación vixente.

Artigo 67. Vías peonís.
Clasifícanse en dúas categorías:

a) sendas peonís: que relacionan edificacións entre si e coas vías 

de tránsito rodado; terán 4,00 m. de ancho mínimo.

b) beirarrúas: adxacentes ás vías de tránsito rodado.

Artigo 68. Vías de nova creación.
1. A anchura mínima de calzada das novas vías será de 8,00 m., equivalente a dous 

carrís de 3,00 m. cada un, e 2,00 m. de ancho para aparcamento de vehículos en liña.

2. O pavimento poderá ser calquera dos tipos empregados normalmente: aglomerado 

ou regó asfáltico; formigón; etc..., sendo preferible o xa existente nos tramos 

executados, por razóns de continuidade da superficie viaria.

Artigo 69. Accesibilidade e supresión de barreiras.
En obras de urbanización de espacios destinados ao uso público; nos seus 

elementos e no seu mobiliario urbano, ben sexan de nova construcción, ampliación ou 

reforma, hase de cumplir todo o disposto na lei 8/1997, do 20 de agosto, de 

accesibilidade e supresión de barreiras en Galicia.
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Sección 2a: Abastecemento de auaa.

Artigo 70. Condicións de cálculo.
1. Terase en conta un consumo medio de 200 litros por vivenda e día.

2. 0 consumo máximo para o cálculo da rede obterase multiplicando o consumo 

diario medio por 2,5.

3. En tódolos casos deberase garanti-la presión necesaria para un normal 

abastecemento. A falla de presión na rede solucionarase por medios idóneos para dotar 

debidamente ás vivendas ou edificacións máis elevadas. De igual maneira disporanse 

válvulas reductoras nos casos de sobrepresións na rede de abastecemento.

Artigo 71. Previsións.
1. Deixarase previsto un hidrante de 100 mm. por cada 12 hectáreas.

2. En tódalas zonas de parques, xardíns, espacios libres, paseos, prazas, rúas, etc..., 

estableceranse as instalacións suficientes para un consumo mínimo diario de 20 m2 3 por 

hectárea.

3. As bocas de regó estarán conectadas a redes independentes derivadas da rede 

xeral, de xeito que a distancia entre aquelas permita que se superpoñan os seus radios 
de acción, sen deixar ningún espacio sen cubrir. d11jIGEj para ha^cr

Sección 3a: Saneamento.

Artigo 72. Sistema de evacuación.
1. O saneamento realizarase normalmente polo sistema unitario cando se verta a 

colectores de uso público. A rede irá soterrada e sempre por debaixo da rede de 

abastecemento de auga.

2. En zonas residenciáis ñas que existan regos ou regatos que poidan servir para a

evacuación das augas de choiva, poderase empregar o sistema separativo.

documentepWno del Ayunta- 
acesia lecha.

"v “ yprt)ii>.dc, ^X ___ F-l. SEGRI,
o r —' ~ 7
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Artigo 73. Condicións de vertido.
Estarán obrigados a depurar as súas augas residuais antes de vertelas a 

colectores públicos ou cursos naturais de augas:
a) as vivendas ou instalacións situadas fóra dos núcleos rurais delimitados 

que conten con rede municipal de saneamento.

b) os establecementos industriáis que evacúen augas residuais ou 

productos en cantidade superior aos límites establecidos no vixente "Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas", debendo disponer os 

medios correctores precisos para que as augas a evacuar reúnan as 

características esixidas.

Artigo 74. Condicións de cálculo.
1. As redes para evacuación de augas residuais e saneamento cumprirán as 

seguintes condicións:

- velocidade de cálculo: entre 0,3 e 0,5 m/sg.

- sección mínima: 0,30 m. de diámetro

* tuberías de formigón centrifugado para diámetros inferiores a 

0,60 m., e de formigón armado para seccións superiores.

- cámaras de descarga automática en cabeceira.

- pozos rexistrables nos cambios de dirección e cada 50,00 m. en 

tramos rectos.

2. Os caudais medio e máximo das augas residuais, tomaranse iguais aosuais aos

espacios libres públicos.

Sección 4a: Subministro de enerxía elfctrj

Artigo 75. Condicións de cálculo.
1. Nos proxectos de urbanización o cálculo realizarase para as seguintes dotacións
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mínimas:
a) vivendas: 5.500 W.

b) industrias: 125 W/m2-

c) comercios e outros usos: 100 W/m2.

2. A iluminación das vías dentro dos núcleos rurais, calcularase para obte-los 

seguintes parámetros mínimos de iluminación e uniformidade:

a) vías principáis: 15 lux, e uniformidade = 0,3.

b) resto de vías: 10 lux, e uniformidade = 0,2.

3. As lámpadas que se utilicen para ilumina-las vías de tránsito rodado, permitirán 

unha discriminación das cores suficiente para non ter que ilumina-los sinais de tráfico 

de xeito especial.

Artigo 76. Previsións.
1. Non se poderán situar centros de transformación de enerxía eléctrica na vía 

pública, senón que únicamente se instalarán en terreos ou locáis de propiedade 

particular.

2. As liñas de distribución e de alumeado público irán baixo térra, salvo nos casos 

en que a lexislación sectorial aplicable esixa o seu tendido na superficie ou aéreo.

CAPÍTULO X DILIGENCIA:
Para hacer constar que este

NORMAS DE ORDENACIÓN DO$j£JSTEMA$ sido cie^1'
tivamcntcpord pleno del Ayunta-

'emocnst'"i¡”dV9'ABR

CRE'l^fO,

Sección Ia: Sistema viario
LO
Vi \

■

Artigo 77. Definición.
Enténdese por sistema viario, o conxunto de terreos e infraestructuras destinados 

á comunicación e transporte de persoas e mercancías.

Artigo 78. Sistema xeral viario.
Permite as relacións co exterior do municipio, entre os núcleos delimitados do
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interior, e nos maiores destes últimos, entre as súas áreas. Está formado por:

- estradas autonómicas

- estradas da Deputación de Lugo

- estradas municipais así clasificadas e grafiadas (acceso a núcleos 

delimitados)
- estradas que atravesan o núcleo de Xermade e que permiten a relación 

entre as súas áreas.

Artigo 79. Sistema local viario.
Permite o acceso rodado dende as vías do sistema xeral ás parcelas. Está 

formado por:
- vías e caminos públicos sen consideración de estradas, non incluidos no sistema 

xeral.

- conxunto de vías do núcleo de Xermade, non incluidas no sistema xeral.

Artigo 80. Condicións da rede viaria.
Estarase ao disposto na lei 25/98 de Estradas Estatales, e na lei 4/94 de Estradas 

de Galicia, complementado polo disposto no Capítulo IX. Normas Xerais de Urbanización 

deste mesmo Título. diligencia:
Para hacer constar que este

documento ha sido aprobado defini
tivamente' por el pleno del Ayunta-

Sección 2a: Sistema de espacios libref/gz:

Artigo 81. Definición.
Enténdese por sistema de espacios libres e zonas verdes, o conxunto de espacios 

destinados a garanti-lo esparcimento da poboación, mellora-las condicións ambientáis, 

protexe-las infraestructuras de comunicacións, así como as áreas naturais que así o 

requiran.

Artigo 82. Sistema xeral de espacios libres.
Constituido polos parques públicos, zonas verdes e áreas recreativas ao servicio 

de todo o municipio. A súa superficie total supera o estándar legal de 5m2/habitante, 

segundo se xustifica a continuación:
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SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES SUPERFICIE

Praza da Constitución de Xermade 900 m2

Parque público de Momán 14.705 m2

Área recreativa / praia fluvial de Acea, en O Chao - Cabreiros 20.400 m2

TOTAL = 36.005 m2

proporción : 36.005 m2 / 2.797 hab. = 1 2,9 m2 / hab.

Artigo 83. Sistema local de espacios libres.
Constituido polos xardíns e prazas públicas ao servicio dunha zona concreta.

Artigo 84. Condicións dos espacios libres e zonas verdes.
As condicións para a súa protección, usos permitidos, etc.....están contidos ñas

normas particulares do tipo de solo en que se ubican. diligencia:
Para hacer constar que este 

documento ha sido aprobado defini
tivamente por el pleno del Ayunta- 

sesión do esta fecha.
tinado. 0 Q ARR 2003

. . ., íí^ 1£L SJzCni?J'AK10,
Sección 3a: Sistema de eouiDamentos e dotaciónfso C-

Artigo 85. Definición. López Pena

1. Enténdese por sistema de equipamentos e dotacións, o conxunto de espacios, 

edificacións e instalacións ao servicio directo da poboación.

2. No apartado correspondente da Memoria relacionanse tódolos equipamentos 

existentes e propostos no municipio, indicando a súa pertenza ao sistema xeral ou local 

e a súa condición de público ou privado.

Artigo 86. Sistema xeral de equipamentos.

Constituido polos espacios, edificacións e instalacións destinados a usos públicos 

colectivos, que pola súa dimensión ou función, están ao servicio de todo o municipio.

Artigo 87. Sistema local de equipamentos.
Constituido polos espacios, edificacións e instalacións destinados a usos públicos 

colectivos, ao servicio dun ámbito concreto da poboación (núcleo ou zona).
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Artigo 88. Condicións dos equipamentos e dotacións.
1. Regularanse polo tipo de ordenación da zona en que se ubiquen.

2. Os usos serán os correspondentes ao equipamento de que se trate, si ben 

admitirase o combio de uso de acordo coas demandas que no futuro se poideran 

plantexar e sempre que se manteña o carácter público dos mesmos.

3. En tódolos equipamentos permitirase, ademáis do uso principal, aqueloutros

directamente vinculados coa actividade de que se trate; como por exemplo: vivenda para 

garda, oficinas vinculadas á actividade, etc..... así como aparcamentos para cubri-la

demanda en función do equipamento creado. diligencia-
Para hacer constar qur este 

documento ha sido aprobado defini
tivamente por el pleno del Ayunta-

Artigo 89. Definición.
Enténdese por sistema de infraestructura

Fdo. Luis López Pena 
iros, as redes de electricidade.

abastecemento de auga e saneamento, así como as edificacións e instalacións 

vinculadas ao servicio de que se trate e as súas zonas de reserva e protección.

Artigo 90. Condicións da infraestructura de servicios.
1. Sólo se permiten os usos propios e directamente vinculados coa instalación ou 

servicio de que se trate.

2. Os espacios libres de edificación que constitúen o entorno destes servicios 

consideranse como espacios libres ou zonas verdes.

3. As construccións, instalacións plantacións de arbolado, etc.....que se sitúen ñas

proximidades das liñas eléctricas de alta tensión, están suxeitas ás servidumes indicadas 

na lexislación sectorial vixente, en especial no Regulamento de Liñas Aéreas de Alta 

Tensión.

4. Ata o momento en que a correspondente normativa regule a súa implantación, 

prohíbese a ubicación de torretas ou antenas de telefonía móvil a unha distancia inferior 

a 200m. de calquera edificación ou instalación.
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CAPÍTULO XI

NORMAS XERAIS DA EDIFICACIÓN

DILIGENCIA:

Sección 1a: Definicións

Pan-i hacer constar que este 
documento íia sido aprobado deimi- 
tivamentc par ej pleno del Ayunta-

Artigo 91. Aliñacións actuáis.
Son os lindeiros das fincas eos esp.

Artigo 92. Aliñacións oficiáis.
Son as liñas fixadas polo Plan Xeral e grafiadas nos seus Planos de Ordenación, 

que sinalan a separación en planta do espacio vial que ha de ser de dominio público, e 

o que quedaré de propiedade privada ou pública pero con uso distinto ao de vial.

Artigo 93 . Edificios fóra de aliñación.
Son aqueles que teñen unha aliñación non coincidente coa aliñación oficial.

Artigo 94 . Liña de edificación.
É a intersección do plano de fachada dun edificio coa rasante da vfa ou praza.

Artigo 95. Altura de edificación.
É a distancia vertical existente no centro das fachadas, dende a rasante do terreo, 

da beirarrúa ou da vfa, ó arrinque inferior da vertente de cuberta

Artigo 96. Altura de planta.
É a distancia vertical existente entre as caras inferiores de dous forxados 

consecutivos.

Artigo 97. Altura de planta baixa.
É a distancia vertical existente no centro das fachadas, dende a rasante do terreo, 

da beirarrúa ou da vía, á cara superior do forxado da primeira planta.

Artigo 98. Altura libre de planta.
É a distancia vertical libre existente entre pavimento e teito acabados.
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Artigo 99. Coeficiente de edificabilidade.
É o resultante de dividi-la superficie ou volume edificable total nun área ou 

parcela, entre a superficie desa área ou parcela. Exprésase en m2/m2 ou m3/m2 

respectivamente.

Artigo 100. Edificabilidade bruta.
É a superficie ou volume edificable resultante de aplica-lo coeficiente de 

edificabilidade establecido, á superficie total dun área ou parcela.

Artigo 101. Edificabilidade neta.
É a superficie ou volume edificable resultante de aplica-lo coeficiente de 

edificabilidade, á superficie edificable dun area ou parcela (descontada-las superficies 

destinadas a viais, espacios libres, de cesión obrigatoria, recuados, etc....).

Artigo 102. Fondo edificable.
En edificación adosada é a distancia máxima medida ortogonal mente á aliñación 

oficial exterior que pode alcanzar unha edificación.
DILIC. ENCÍA:

Parn hacrr constar que este 
jumento ha sido aprobado definí 

me por el pleno del Ayunta- 
froaeiónpentir®

Artigo 103. Coeficiente de ocupación.
É o resultante de dividi-la superficie 

da parcela na que se sitúa. Exprésase en

Artigo 104. Parcela mínima. ___
, i Fdo. Luis López Pena
É a menor superficie de parcela admisible a efectos de edificación ou parcelación

en cada caso.

Artigo 105. Rasantes actuáis.
Son as correspondentes aos perfís lonxitudinais dos viais existentes.

Artigo 106. Rasantes oficiáis.
Son as correspondentes aos perfís lonxitudinais das vías, rúas ou prazas definidas 

no presente Plan Xeral, e serven como referencia para a medición das distintas alturas.

Artigo 107. Recuado de fachada.
É o ancho da faixa de terreo comprendido entre a liña de edificación e a aliñación 

exterior.
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Artigo 108. Recuado a lindeiro.
É o ancho da faixa de terreo comprendido entre a liña de edificación e os límites 

da parcela.

Artigo 109. Soto.
É a planta dunha edificación que ten 2/3 ou máis do seu volume por debaixo da 

rasante establecida.

Artigo 110. Semisoto.
É a planta dunha edificación que ten entre 1 /3 e 2/3 do seu volume por debaixo 

da rasante establecida.

Artigo 111. Superficie ocupada pola edificación.
É a comprendida dentro dos límites definidos pola proxección vertical sobre un 

plano horizontal das liñas externas dunha edificación, incluíndo as terrazas e escaleiras 

exteriores.

Artigo 112. Superficie total edificada.
É a suma total das superficies edificadas en ti^l^f^ir^as dunha edificación.

Para liari'r constar qir 
doeume’ino b,i sido aprobado m ó 
tivamenio por el pleno del Ay uní 
jniento en sesión de esta iecl.;e 

Xermade, ? 9 ABR^2fl03

Sección 2a: Disposicións xerais

Artigo 113. Condicións de habitabilidades Fdo. Luis López Pena

As edificacións destinadas a vivendü^SfffTprirán as condicións mínimas de 

habitabilidade previstas no Anexo do Decreto 311/1992, do 12 de novembro, da Xunta 

de Galicia, ou as que no futuro poida establece-la lexislación que sobre o aspecto se 

promulgue.

Artigo 114. Ruidos e vibracións.
1. Os usos compatibles co de vivenda, cando se desenvolvan en inmobles onde 

coexistan con usos residenciáis, estarán suxeitos á esixencia de que a construcción e 

adaptación dos locáis garantan que non se superen os niveis de ruidos e vibracións que 

a continuación se sinalan, medidos no local e en calquera outra parte do inmoble, ou 

contiguo, de uso residencial.
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2. A emisión de ruidos nos locáis onde se produzan non poderá ser superior a 80 

dbA.

3. Os elementos constructivos e de insonorización dos recintos nos que se 

desenvolvan actividades distintas do uso residencial, deberán reuni-las condicións 

necesarias para a absorción acústica do exceso de intensidade sonora que se orixine no 

seu interior, cunha atenuación global mínima para ruidos aéreos de 30 dbA.

Artigo 115. Infraestructuras.
1. En solo de núcleo rural non se autorizará ningunha das edificacións permitidas, 

se non estivese resolta a dispoñibilidade, polo menos, dos servicios de acceso rodado, 

abastecemento de auga, subministración de enerxía eléctrica, evacuación e tratamento 

das augas residuais.

2. En solo rústico, as parcelas onde se pretenda construir algunha das edificacións 

autorizables neste Plan Xeral, terán que cumprHos seguintes requisitos:

a) contar con acceso rodado por vía pública.

b) subministración de enerxía eléctrica.

c) abastecemento de auga potable que garanta o caudal suficiente para 

o uso solicitado.

d) instalación para evacuación e tratamento de augas residuais, axustada 

ás condicións establecidas na NTE-ISD ou en calquera outra que a 

substitúa.

e) recollida, tratamento, eliminación e depuración de toda clase de 

residuos.

f) se é o caso, previsión de aparcadoiros en número suficiente.

Artigo 116. Vivendas rurais con cortes ou cortellos.
Ñas vivendas rurais que teñan como anexos cortes ou cortellos, estes terán que 

¡liarse das vivendas, dispoñendo de entradas independentes.

Artigo 117. Lexislación sectorial.

1. Será de obrigado cumprimento a normativa sectorial vixente ou a que no futuro

se poida promulgar, da que se deriven determin^j^g^j^j^nísticas protectoras de
IVirn ¡ificrr ronstar qm "'"‘s 

documento lia sido aprobado ■ : u
t.ivameme por el pleno del Ayuna; 
miento en sesión de esta leclia.

Xermade, 0 Q ABR~2íM3
KLBECRETA/-!. 1,

Fdo. Luis López Pene



2. En obras de construcción, ampliación ou reforma de edificios de titularidade 

pública ou privada, ben sexan destinados a uso público ou residencial, hase de cumplir 

todo o disposto na lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de 

barreiras en Galicia.

3. Os locáis destinados a centros de traballo cumprirán coas disposicións mínimas 

de seguridade e saude establecidas no R.D. 486/97.

Sección 3a: Condicións xerais de edificación, volume e posición

Artigo 118. Altura máxima segundo o n° de plantas.
A altura máxima de edificación en metros permitida segundo o n° de plantas é 

a seguinte:

B + 1 : 7,00 m.

Artigo 119. Altura de plantas de vivendas.
Con independencia do establecido en cada caso para a altura de planta baixa, a 

altura das plantas destinadas a vivendas estará comprendida entre 2,80 e 3,40 m. 

(incluido forxado).

Artigo 120. Sotos e semisotos.

1. Permítese unha sola planta por debaixo

DILIGENCIA:
I1;?!-;! hacer constar que este 

documento ha sido aprobado defini
tiva men te per I pleno del A cunta-

1)
ÍO,

2. En ningún caso se permitirá o seu us
ii
1\ v

Artigo 121. Medición da edificabilidade.
1. Na medición da edificabilidade hanse de incluir os voos e os sotos e semisotos 

cando sobresaian máis de 1,00 m. sobre a rasante.

2. Non computarán os soportáis e a parte diáfana das edificacións ao nivel da 

rasante da vía pública ou terreo, sempre que estean sen pechar.

Artigo 122. Liña de edificación na planta baixa.

1. Os escaparates e frontes comerciáis poderán saír como máximo 0,1 5 m.
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2. As marquesinas, toldos e anuncios estarán a unha altura mínima da rasante de 

2,25 m.; respectarán no seu caso as árbores das beirarrúas e non poderán saír máis da 

metade do ancho daquelas.

3. Os anuncios perpendiculares ás fachadas autorízanse só ñas plantas baixas,
DILIGENCIA:

cunha altura mínima de 2,25 m., e non poderán saír máis do estabfecíd&;parB<3srtfóes(lnp
documento he. sido aprobado ddini- 

en cada zona. tivamcntc por el pleno del Ayunta-
^ miento en sesión de lecha.

Xermade, 0 9 rABR. 2003
Artigo 123. Condicións xerais das edificad jico

1. As edificacións adaptaranse en xera\g^rilW!}n^£jíC> que

que as características tipolóxicas deben sS^fiftrrjjnjentes coas tipoloxías rurais

tradicionais do contorno.

2. O volume máximo das edificacións será similar ás tradicionais existentes no 

contorno, polo que si resultase imprescindible supéralo por esixencia do uso ou 

actividade autorizable, debe descomponerse en dous ou máis volumes interconexionados 

entre sí, co fin de adapta-las volumetrías ás tipoloxías propias do medio rural.

3. As cubertas deben ser de lousa, con faldróns continuos e sen quebros.

4. As características estéticas e constructivas e os materiais e cores empregados 

para o acabado das edificacións, deben ser acordes coa paixase rural e coas 

construccións tradicionais. Recoméndase o emprego da pedra ou outros materiais 

dominantes na zona.

5. Os cerramentos das parcelas deben ser preferentemente vexetais. Se son opacos 

terán unha altura inferior a 1,50 m., e deberán realizarse eos materiais tradicionales da 

zona, non permitíndose o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica 

que non vaian debidamente revestidos e pintados. En todo caso recuaranse das vías 

públicas o disposto neste Plan Xeral para cada caso, sempre dacordo co disposto na 

lexislación sectorial correspondente e cunha distancia mínima ao eixe da vía de 4,00 m. 

sempre que esa distancia sexa superior a 1,50 m. da beira.

6. Ás obras de derrubamento e demolición que se pretendan realizar en solo rústico, 

seralles de aplicación o disposto no artigo 26 de L9/2002.
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CAPÍTULO XII

USOS DA EDIFICACIÓN

Sección 1°: Disposicións xerais

Artigo 124. Clasificación.
Aos efectos da aplicación deste Plan Xeral, establécese a seguinte clasificación 

de usos:

* Vivenda

* Residencial-hoteleiro

* Garaxe-aparcamento e servicios do automóbil

* Industrial

* Oficinas e administrativo

* Comercial

* Espectáculos e salas de reunión

* Socio-cultural, docente e asistencial

* Sanitario ^^£t,Lo

* Deportivo

4 Relixioso I

■ .1 rDILIGENCIA:
Para hacer constar t;: ¡ 

documento ha sido aprobado Uilmi- 
tívameme por e! pleno del Ayunta
miento en sesión de esta techa.

Xermade, 9 2003
...... RIO,

; FdO- Luis López Pena

Artigo 125. Simultaneidade de usos.
Cando unha actividade comprenda varios dos usos sinalados no artigo anterior, 

e sempre que fosen compatibles entre si, cada un dos mesmos deberá cumpri-las 

condicións específicas para cada uso.

Artigo 126. Usos provisionais.
Tendo en conta os requisitos e condicións fixados no artigo 102 de L9/2002, 

poderán autorizarse de xeito temporal usos provisionais que non dificulten a execución 

desta normativa, que non precisen de obras ou instalacións permanentes, e que deberán 

demolerse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnización.

Artigo 127. Usos existentes disconformes con este Plan Xeral.
No caso de edificacións existentes que acollan usos disconformes con este Plan 

Xeral, non se autorizarán obras de ampliación nin reforma.
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Pília hacer constar r.jiu* este 
documento ha sido aprobado rkTmi- 
livamente poro! pleno del Avunta- 
miento en sesión de esta techa.

DILIGENCIA:

2. Non se considera uso de vivenda ao do local ou edificio destinado a residencia 

de persoas que non constitúen núcleos familiares (conventos, residencias de 

estudiantes, hoteis, etc....).

3. Sf se consideran incluidos neste uso os despachos profesionais afectos ao usuario 

da vivenda, en superficie non superior ao 25% da mesma.

Artigo 129. Categorías.
Categoría Ia): Vivenda Unifamiliar. É aquela que ten acceso exclusivo e independente 

dende a vía pública ou espacio libre exterior.

Categoría 2a): Vivenda dependente. É aquela situada nun edificio non dedicado a 

vivenda, e destinada a aloxar aos donos ou empregados vinculados á actividade 

do edificio principal.

Artigo 130. Condicións específicas.
1. Toda vivenda cumprirá as condicións de habitabilidade establecidas no Anexo ao 

Decreto 311/1992, do 12 de Novembro, sen prexuízo de cumprir tamén as 

modificacións que poida experimentar tal normativa.

2. Todo edificio destinado a vivenda cumprirá coas disposicións establecidas na lei 

8/1 997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras, ou as que no futuro 

poida establece-la lexislación que sobre este aspecto se promulgue.

3. Non se permiten vivendas en sotos ou semisotos.

4. Ningunha dependencia dunha vivenda sen luz nin ventilación para trasteiro, 

armario, etc.... poderá ter en planta lados maiores a 1,70 m., a menos que, pola súa 

disposición, sexa imposible colocar unha cama.
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Sección 3a: Uso Residencial-Hoteleiro

UUjIVjPjIM U1AT ............ ..... ...................
Para hacer <.:on;-,í,¡r ' sr.e

documento ha sido aprobaba ti;-‘.al
tivamente por el pleno del Ayunta
miento en sesión de esta lecha.

Xermade, J 9 ABRJI003
EL SECkETAJÓ{. j.

rrctoriLtiis López Pena 
íico ou privado para residencia

Artigo 131. Definición.
1. É o uso correspondente a edificio 
de persoas que non forman núcleo famiTraBss^aímr poden ser: hoteis, internados, 

residencias estudiantís, residencias de anciáns, orfanatos, conventos, etc...

2. Considéranse incluidas neste uso as actividades complementarias que estean ao

servicio ou dependan da principal (restaurantes, garaxes, almacéns,....).

Artigo 132. Categorías.
Categoría 1a): De máis de 50 habitacións. ou superficie total edificada superior a 1.250 

m2.

Categoría 2a): De 25 a 50 habitacións. ou superficie total edificada entre 625 m2 e 

1.250 m2.

Categoría 3a): De 10 a 25 habitacións. ou superficie total edificada entre 250 m2 e 625

m2.

Categoría 4a): Hoteis rústicos ata 10 habitacións. ou 300 m2 de superficie total 

edificada.

Artigo 133. Condicións específicas.
1. Os edificios para uso residencial-hoteleiro cumprirán as condicións que a 

lexislación sectorial dicte para cada tipo, ademáis de cumpri-las sinaladas para uso de 

vivenda, no referente a: dimensións e superficies das habitacións; iluminación e 

ventilación das mesmas; dimensións de accesos, escaleiras e ascensores, e dimensións 

dos patios interiores.

2. Así mesmo hanse de cumpri-las disposicións establecidas na lei 8/1997, do 20 

de Agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras, ou as que no futuro poida 

establece-la lexislación que sobre este aspecto se promulgue.

Sección 4a: Uso de Garaxe-Aparcamento e Servicios do Automóbil

Artigo 134. Definición.

1. É o uso correspondente a todo local ou lugar destinado á garda ou reparación de
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vehículos de motor.

2. Considéranse incluidos neste uso as a
Tu

transporte público de viaxeiros ou mercadoríks,

Artigo 135. Categorías.
Categoría 1 a): Garaxe anexo a vivenda unífamiliar. Para utilización exclusiva dos usuarios 

da vivenda.

Categoría 2a): Taller do automóbil.

Categoría 3a}: Estacións de servicio.

Categoría 4a): Estacións para transporte público.

Artigo 136. Condicións específicas.

1. Ademáis das prescripcións contidas neste Plan Xeral, a instalación e uso de 

garaxe-aparcamento e servicios do automóbil deberán axustarse ás disposicións legáis 

vixentes na materia.

2. O Concello poderá denega-la súa instalación en aquelas fincas situadas en vías 

singulares polo seu tránsito, características urbanísticas ou condicións ambientáis.

3. A altura libre non será inferior a 2,20 m. en calquera punto.

4. As ramplas, en caso de seren necesarias, non sobrepasarán o 1 6% en tramos 

rectos e o 12% en tramos curvos. A súa anchura mínima será de 3,00 m.

5. Non poderá ocuparse o subsolo da zona correspondente aos recuados 

obligatorios á vía pública.

6. Prestarase especial atención ao cumprímento da vixente normativa sobre 

protección contra incendios (NBE-CPI-96), e do Regulamento de Baixa Tensión.

7. Quedan expresamente prohibidas as instalacións para proba de motores e 

surtidores de combustible no interior dos garaxes-aparcamentos, salvo nos edificios 

exclusivos para este uso.

8. Permítense as instalacións de lavado e engraxe como anexas a garaxes- 

aparcamentos, sempre que as paredes se protexan con zócolos impermeables cunha
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altura mínima de 1,80 m.

9. Os talleres do automóbil (categoría 2a) poderán ser independentes da actividade 

de garda de vehículos. Disporán dentro do local dunha praza de aparcamiento por cada 

25 m2 de taller, cun mínimo de dúas prazas.

10. As estacións de servicio (categoría 3a) cumprirán tódalas disposicións legáis que 

lie fosen de aplicación, dispoñendo do número suficiente de aparcamentos para non 

entorpece-lo tránsito.

11. As estacións para transporte público (categoría 4a) deberán cumpri-las 

disposicións legáis que rexan para as súas instalacións. Ademáis as operacións de carga 

e descarga de viaxeiros e mercadorías efectuaranse nos espacios expresamente 

habilitados para tal función, evitando ocupa-la vía pública ou entorpece-lo tránsito normal 

de vehículos.

12. O almacenamento de vehículos usados, tanto para a súa venta como para 

desguázalos, únicamente poderá ser permitido nos emprazamentos que expresamente 

autorice o Concello. Deberán estar pechados en todo o seu perímetro por muros de

fábrica revestidos e pintados da suficiente altura, ou por barreiras vexetais que impidan
DiUGr-: i\'C f.-v

o paso e a visión dos vehículos dende o exterior. í>,¡;a ,vin;... .. s
documento ¡i., -ptuA, ;i, d-ími- 
tivamemc por el pleno <.M Avunta- 

mto en sesión de esta locha. 
Xcnnodr, O Q 

LL <&Cl
Sección 5a: Uso Industrial

Fdo. Luis López Pena
Artigo 137. Definición.
1. É o uso correspondente aos establecementos destinados a obtención e 

transformación de materias primas, así como á súa preparación para posteriores 

transformacións, incluso o envasado, transporte e distribución.

2. Considéranse incluidos neste uso os almacéns destinados á garda, conservación 

e distribución de materias primas ou manufacturadas, que deán subministro a maioristas, 

instaladores, fabricantes ou distribuidores.

3. Exclúense os almacéns de venta directa ao público, así como os locáis comerciáis
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e oficinas.

Artigo 138. Categorías.

Categoría 1a): Artesá 

Categoría 2a): Peouena ou obradoiro 

Categoría 3a): Lixeira 

Categoría 4a): Pesada 

Categoría 5a): Almacenaxe

Artigo 139. Incompatibilidades.
1. Aos efectos de establece-las incompatibilidades do uso industrial, establécense 

catro situacións posibles para o emprazamento:

(A) : en planta piso dun edificio de vivenda

(B) : en planta baixa dun edificio de vivenda, ou anexo a vivenda unifamiliar

(C) : en edificios industriáis situados en zonas residenciáis

(D) : en edificios industriáis situados en zonas exclusivamente industriáis

2. No cadro adxunto fíxanse as condicións de compatibilidade e os límites máximos 

da potencia electromecánica, superficie e nivel sonoro para cada categoría e situación 

consideradas:

DlUGtJNr. i.V
i’j';: h'H':-" -:■■■■-r; v1 ir que

clocmnrnln li,: <;ííü í-ipr-.'.j.i'.'.ü i ■ 
tivamentc j’ior el pleno del A> uí. :

CATEGOftf A S

situación :|lia ■ 2a 3a 4a:,:' 51.

(A)
5 CV

50 m2
40 db

non
autorizable

non
autorizable

non
autorizable

non
autorizable

(B)
10 CV

200 m2
45 db

15 CV
200 m2
45 db

non
autorizable

non
autorizable

10 CV
500 m2
45 db

(C)
100 CV

1.000 m2
60 db

non
autorizable

100 CV
2.000 m2

60 db

3. Na potencia electromecánica {expresada en CV) computaranse as potencias dos 

motores que accionen as máquinas e aparellos, pero non a de iluminación, aire 

acondicionado e ventilación.
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4. A medición do nivel sonoro efectuarase na parte exterior da fachada ou 

medianeira máis desfavorable.

Artigo 140. Condicións específicas.
1. Ademáis das prescripcións contidas neste Plan Xeral, tódalas instalacións 

industriáis deberán cumpri-las disposicións establecidas no "Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas" e, se é o caso, na "Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo". As actividades clasificadas no devandito 

"Reglamento" non poderán instalarse a menos da distancia que nel se sinala dos núcleos 

de poboación, ou das zonas calificadas como residenciáis ou de equipamento.

2. Se as augas residuais non reuniren, a xuízo dos Servicios Técnicos Municipais 

correspondentes, as debidas condicións para o seu vertido á rede xeral, terán que ser 

sometidas a un proceso de depuración axeitado que garanta o cumprimento das 

condicións establecidas no "Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 

y Peligrosas".

3. Se os residuos producidos por calquera instalación industrial, non puidesen ser 

recollidos polo Servicio Municipal de Limpeza, aqueles deberán ser trasladados para o 

seu tratamento, por conta do titular da actividade.

4. Tódalas instalacións industriáis contarán con aseos para os operarios, a razón de 

un inodoro, lavabo e ducha por cada cinco empregados.

5. As escaleiras e corredores correspondentes a circulación xeral, terán unha 

anchura mínima de 1,00 m.

6. Tódolos pavimentos e paramentos verticais interiores serán lisose impermeables.

7. Prestarase especial atención ao cumprimento da vixente normativa sobre 

protección contra incendios (NBE-CPI-96), e sobre instalación de recipientes a presión.

8. A superficie computable a efectos de uso industrial será a suma de tódolos locáis 

destinados a tal actividade, non computando as superficies de oficinas e zonas de
DILIGENCIA:
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Sección 6a: Uso de Oficinas e Administrativo

Artigo 141. Definición.
É o uso correspondente a locáis de servicio ao público, ben sexan os oficiáis nos 

que predominen actividades administrativas e burocráticas, ou ben os que, con carácter

análogo, pertenzan a empresas privadas, despachos e oficinas particulares de calquera
DILIGENCIA:

c^ase' Para hacer constar que este
documento lia sido aprobado defini
tivamente por el pleno del Ayunta-

Artigo 142. Categorías. miento en sesión de esta fecha.
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Categoría Ia): Edificios de uso exclusivo para ofjgjróas. ______—el EECKfe3¿cRiO,
Categoría 2a): Oficinas en planta baixa dun edi

. Luis López Pena
Artigo 143. Condicións específicas.
1. Todo local para oficina terá unha superficie mínima de 6 m2. cun volume interior 

mínimo de 16 m3.

2. Os locáis da categoría 2a) que se establezan en semisotos e teñan acceso pola 

vía pública, salvarán o desnivel mediante unha escaleira que deixe unha meseta de 1,00 

m. de fondo mínimo ao nivel do batente; o seu ancho mínimo será de 1,10 m. A altura 

libre na entrada será como mínimo de 2,00 m. e a do local non será inferior ao 

estipulado no R.D. 486/97 sobre disposicións mínimas en materia de seguridade e saúde 

nos centros de trabado.

3. As oficinas da categoría 2a) que se establezan no primeiro soto, non poderán ser 

independentes do local inmediato superior. A súa altura libre non será inferior ao 

estipulado no R.D. 486/97 sobre disposicións mínimas en materia de seguridade e saúde 

nos centros de trabado.

4. Ata 100 m2 de superficie de local, as oficinas contarán con lavabo e inodoro. Con 

máis de 100 m2, os aseos instalaranse de xeito independente para mulleres e homes.

5. A iluminación e ventilación poderá ser natural ou artificial. No primeiro caso os 

ocos deberán ter unha superficie total superior a 1/8 da planta do local. No segundo 

caso esixirase a presentación dos correspondentes Proxectos Técnicos para iluminación 

e acondicionamento de aire; instalacións que se revisarán antes da apertura do local e 

en calquera momento.
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6. Si é o caso, esixirase a disposición de medidas correctoras que garantan ao 

veciños e viandantes, a supresión de molestias, fumes, cheiros, vibracións, ruidos, 

etc....

Sección 7a: Uso Comercial

Artigo 144. Definición.

1. É o uso correspondente a edificios ou locáis de servicio público destinados á 

compra-venta de mercaderías de tódalas clases, ben sexa ao por maior ou ao detalle.

2. Considéranse incluidos neste uso os establecementos mixtos con industria non 

nociva, insalubre ou perigosa, sempre que predomine eCtfíat^bóifatercial.Para hacer constar qi:c <
documento lia sido aprobado deimi- 

u-ivunicntc pea' el pleno del Ayunta-
Artlgo 145. Categorías. y^LO^nto en sesión de esta teebm

Categoría 1a): Mercados de Abastos.

Categoría 2a): Locáis en planta baixa dun e

Xermade, 9 9 ABÍO*®Y*
IL'VAUIQ,

Artigo 146. Condicións específicas. Fóo. Luis López Pena

1. Os edificios de categoría 1a) serán obxecto de construcción ou concesión por 

parte do Concello de Xermade, de acordo co seu Regulamento e, en calquera caso, 

constituirán edificios exentos ou exclusivos.

2. A zona destinada ao público terá unha superficie mínima de 6 m2 en cada local.

3. Os locáis comerciáis e os seus almacéns non poderán ter ningunha conexión 

directa con vivendas, caixas de escaleiras nin portal; e prestarase especial atención ao 

cumprimento da vixente lexislación sectorial sobre protección contra incendios.

4. Para a clientela contarán eos correspondentes cuartos de aseo, que no caso dos 

mercados se poderán agrupar.

5. A luz e ventilación dos locáis comerciáis poderá ser natural ou artificial e, tanto 

nun caso coma noutro, estarase ao establecido na lexislación estatal ou autonómica 

vixente no momento de solicita-la licencia correspondente.

42



6. A altura libre mínima establécese en 3,00 m., salvo nagüelas partes adicadas a

almacén.
DILIGENCIA:
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Sección 8a: Uso de Espectáculos e Sa

Artigo. 147. Definición.
1. É o uso correspondente a edificios ou

t Fdo. Luis López Pena 

que asiste o público con fins

culturáis, de lecer ou de relación social.

2. Inclúense os de carácter deportivo cando neles existan localidades ñas que se 

cotice a entrada.

Artigo 148. Clases e Categorías.

1. Establécense as seguintes Clases:

Clase A: Bares, Cafeterías, Restaurantes, Casinos, Pubs, Discotecas e Cines 

Clase B: Teatros, Salas de Festa e Pavillóns

2. Para cada clase distínguense as seguintes Categorías:

Categoría 1a): en edificio exento.

Categoría 2a): en planta baixa dun edificio de vivenda.

Categoría 3a): ao aire libre.

Artigo 149. Condicións específicas.
1. Os edificios ou locáis para espectáculos ou Salas de Reunión cumprirán a 

lexislación estatal e autonómica vixente no momento de solicitar a oportuna licencia. 

Prestarase especial atención ao cumprimento da normativa sobre protección contra 

incendios.

2. A altura libre mínima fíxase en 3,20 m.
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Sección 9a: Uso Socio-cultural. Docente e Asistencial

Artigo 150. Definición.
É o uso correspondente a edificios ou locáis destinados ao ensino en tódoios seus 

graos, centros asistenciais non sanitarios nin residenciáis, e centros socioculturais, de 

calquera ámbito, públicos ou privados.

Artigo 151. Clases e Categorías.
1. Establécense as seguintes clases:

Clase A: Centros docentes en tódoios seus niveis educativos 

Clase B: Centros non docentes conservadores, creadores ou transmisores de 

cultura (bibliotecas, museos, salas de exposicións,....)

Clase C: Centros socioculturais de ámbito parroquial ou de barrio; fogares da 3a 

ídade; sedes de asociacións culturáis; peñas....

2. Para cada Clase distínguense as seguintes Categorías:

Categoría Ia): en edificios de uso exclusivo.

Categoría 2a): en planta baixa dun edificio de vivenda.

Artigo 152. Condicións específicas.

1. Cumprirán as condicións constructivas, hixiénicas e sanitarias que sinale a 

lexislación vixente para cada tipo de local.

A altura mínima será de 3,00 m.

Sección 10a: Uso Sanitario
Fdo. Luis López Pena

Artigo 153. Definición.
1. É o uso correspondente aos edificios destinados ao tratamento ou aloxamento 

de persoas enfermas ou necesitadas dalgún tipo de atención médica ou sanitaria, e os 

cemiterios.

2. Quedan incluidas neste uso as clínicas veterinarias.
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Artigo 154. Categorías.
Categoría 1B}: Hospitais ou sanatorios con máis de 100 camas ou para tratamento de 

enfermidades infecciosas.
Categoría 2a): Hospitais ou sanatorios para enfermidades non infecciosas cun número 

de camas entre 20 e 100.
Categoría 3a): Dispensarios clínicas ou sanatorios para enfermidades non infecciosas con 

menos de 20 camas.
Categoría 4a): Centros de saúde sen hospitalización de enfermos, consultorios 

particulares ou locáis para consulta: en edificio independente.

Categoría 5a): Consultorios particulares ou locáis para consulta en planta baixa dun 

edificio de vívenda.

Categoría 6a): Cemiterios.

Artigo 155. Condicións específicas.
1. As clínicas veterinarias ou establecementos similares, asimilaranse, segundo a 

súa capacidade, a algunha das categorías establecidas no artigo anterior.

2. Cumprirán as condicións constructivas, hixiónicas e sanitarias que sinale a 

lexislación vixente en cada caso. Os cemiterios axustaranse ao disposto na vixente 

lexislación sobre policía sanitaria mortuoria.
DIMGh'NCÍA:
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Sección 11a: Uso Deportivo

Artigo 156. Definición.
É o uso correspondente aos lugares ou edificios acondicionados para a práctica 

e o ensino da cultura física e o deporte.

o < 1

’do. Luis López Pena

Artigo 157. Categorías.
Categoría 1a): Campos de deporte e complexos oolideportivos cubertos ou descubertos 

con máis de 1.000 espectadores.

Categoría 2a): Campos de deporte e complexos polideoortivos cubertos ou descubertos 

con menos de 1000 espectadores.
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Categoría 3a): Campos de deporte e complexos oolideportivos cubertos ou descubertos, 

de carácter privado anexo a outros usos ( colexios. hoteis, residencias.....)

Artigo 158. Condicións específicas.
Cumprirán as condicións constructivas, hixiénicas e sanitarias que sinale a 

lexislación vixente no momento de solicita-la correspondente licencia.

Sección 12a: Uso Relixioso

Artigo 159. Definición.
É o uso correspondente a edificios e locáis destinados ao culto relixioso, e á 

actividade pública das organizacións relixiosas.

Artigo 160. Categorías.
Categoría 1a): Centros parroouiais. templos, cápelas, ou oratorios para o culto público. 

Categoría 2a): Centros parroauiais. templos, cápelas, ou oratorios para o culto privado.

Artigo 161. Condicións específicas.
2. Cumprirán as condicións constructivas, hixiénicas e sanitarias que sinale a 

lexislación vixente no momento de solicita-la correspondente licencia.

A altura libre mínima fíxase en 3,00 m.
documento iv* ^ 
tivanicnic poi * 
rnicni-O cu -,l'‘
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TITULO SEGUNDO

NORMAS REGULADORAS DO SOLO URBANIZABLE

CAPITULO I

SOLO URBANIZABLE

Sección Ia: Condicións xerais

Artigo 162. Ámbito de aplicación.
O ámbito do solo urbanizable, é o grafiado como tal nos correspondentes Planos 

de Ordenación.

Artigo 163. Disposicións xerais.
1. O solo urbanizable delimitado coincide co inicialmente desenrolado por XESTUR- 

LUGO, S.A. mediante o Plan Parcial do Parque Empresarial de Xermade.

2. No solo urbanizable son de plena aplicación as determinacións contidas no 

mencionado instrumento de planeamento herdado (Plan Parcial do Parque Empresarial 

de Xermade); tanto no que respecta a usos, como a reservas de terreos para dotacións, 

trazado da rede viaria, etc...
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TITULO TERCEIRO

NORMAS E ORDENANZAS REGULADORAS PARA O 
SOLO DE NÚCLEO RURAL

CAPITULO I

ORDENANZA DO SOLO DE NÚCLEO RURAL TIPO 1 (SNR-1)

Sección Ia: Condicións xerais

Artigo 164. Ámbito de aplicación.
O ámbito desta Ordenanza SNR-1 é o grafiado como tal nos correspondentes 

Planos de Núcleos.

Artigo 165. Disposicións xerais.
As edificacións que se autoricen por aplicación desta Ordenanza, han de cumpri- 

las condicións sinaladas no Capítulo XI do Título Priir|^f<|rá€^ipíi|3§ente Plan Xeral.
Para hacer constar que hste 

documento ha sido aprobado del hit
en te per et pleno del Ayunta- 

en sesión de esta
¿Uuo

a^uio,
Sección 2a: Condicións de uso

j

Artigo 166. Usos permitidos. Fdo. Luis López Pena

1. O uso característico das edificacións no solo de núcleo rural tipo 1, é o residencial 

(ñas súas dúas categorías).

2. Sempre que resulten compatibles co uso residencial, que non se altere a 

estructura morfolóxica do asentamento e que o novo uso contribúa a revitalizar e 

mellora-lo nivel de vida dos seus moradores, permitiranse os usos e categorías seguintes:

* Residencial - Hoteleiro: 4a

* Comercial: 2a

* industrial: 1a e 2a coas limitacións recollídas no artigo 139

* outros usos productivos tradicionais ligados á vida rural
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3. Neste tipo de solo non se permitirán as actuacións sinaladas no artigo 28 de 

L9/2002.

4. Excepcíonalmente poderanse autorizar edificacións destinadas a equipamentos 

comunitarios que non cumpran as condicións sinaladas na Sección seguinte, según o

previsto no artigo 30 de L9/2002 e previo informe favorable do conselleiro competente

en materia de urbanismo. diligencia:
Para lia cor constar que este 

documento ha sido aprobada defini
tivamente por el pleno del Ayunta
miento en sesión de esta techa.

Sección 3a: Condicións de edificación

Artigo 167. Tipoloxía.
1. Autorízanse edificacións ¡liadas ou ado

2. A tipoloxía elixida hase de adaptar, no seu caso, á existente ñas parcelas 

colindantes, para o cal se fixan as seguintes condicións:

a) será obrigatoria a edificación adosada cando na/s parcela/s 

colindante/s exista edificación adosada co seu paramento cegó.

b) autorizarase a edificación adosada cando se vaian a ocupar 

parcelas intermedias vacantes en ringleiras existentes, ou cando 

se vaian a completar tales ringleiras nos seus extremos.

c) autoriza rase a creación de novas medianeiras no caso de que se 

trate dun Proxecto Constructivo conxunto, ou ben cando medie 

acordo entre os propietarios de parcelas colindantes e tal acordo 

quede plasmado en Documento Público.

d) nos restantes casos só se autorizará edificación ¡liada con 

tratamento de fachada a tódoios seus ventos.

3. Non se poderán edificar máis de tres vivendas adosadas, proxectadas en serie, 

de características similares e colocadas en continuidade.

Artigo 168. Parcela mínima.
1. A parcela mínima fíxase en 300 m2., agás en casos debidamente xustificados de 

parcelas inferiores localizadas entre outras xa edificadas, ñas que non sexa posible 

alcanza-la parcela mínima.
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Artigo 169. Posición.
1. As aliñacións serán as sinaladas, no seu caso, nos Planos de Núcleos. En 

ausencia destas e para novas construccións, o recuado mínimo ao eixe da vía será de 

4,00 m.

2. En parcelas colindantes con vías estatais ou autonómicas estarase ao disposto 

na lexislación sectorial vixente. Sinálase expresamente que non se poderá reduci-la liña 

de edificación respecto ao establecido na Lei 4/94 de Estradas de Galicia, salvo con 

carácter excepcional en zona consolidada e co informe previo do órgano competente.

3. Os recuados laterais e de fondo a lindeiros serán como mínimo de 3,00 m., salvo 

naqueles casos en que se permita edificación adosada ou colindante.

Artigo 170. Ocupación e volume.
1. A ocupación máxima permitida sobre a parcela por tódoios elementos cubertos, 

fíxase no 60%.

2. O volume máximo das novas edificacións será similar ás existentes, para elo a 

ocupación en planta da construcción non poderá supera-los 500 m2. En caso de 

necesitarse maior superficie, o volume total deberá descomponerse en pezas 

interconexionadas entre sí, co fin de adapta-la volumetría resultante ás tipoloxás 

existentes.

Artigo 171. Alturas.
1. Autorízase ata Baixo + 1 planta Alta, cunha altura máxima de edificación de 

7,00 m. medida no centro das fachadas, dende a rasante da beirarrúa ou do terreo, ó 

arrinque inferior da vertente de cubería.

2. Permítese a construcción dun soto ou sem¡soto, sempre que a cara inferior do 

forxado que o delimita non sobresaia máis de 1,00 m. sobre a rasante.

3. Non se permiten entreplantas.

4. Permítese o aproveitamento 

para a mesma se establecen no artigo

PÍLIGENCJA:
Para hacer constar que este 

.ocurriente ha sido aprobado oefini 
ivamente por el pleno del Ayuma-

^Htbetía ,seeS8 i cóndfíüójf
Xermade. ^ 9 AF

Fe!o. Luis López Pena
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Artigo 172. Cuberta.
1. A cuberta debe de ser inclinada, con faldróns continuos de pendente non superior 

a 30°, e cunha altura máxima do cumio de 3,40 m., medida dende a cara superior do 

último forxado, no perímetro de contacto eos planos de fachada.

2. O material de cubrición será de lousa

3. Non se permiten mansardas ou bufardas, podendo dispoñer ventás inclinadas 

nos faldróns para iluminación e ventilación do espacio baixo-cuberta.

Artigo 173. Voos.
1. Ñas fachadas principal e posterior autorízase a construcción de balcóns ou 

galerías, cun voo máximo de 0,75 m„ e sempre que a súa altura sobre a rasante da

belrarrúa ou do terreo medida en calquera punto, non sexa inferior a 3,20 m.DILK'XM «A. , nstar que este
V Mr--} hí i*. f:1 • Á ,T , ^**1'! . ■„u, opi-obndo (lennl--

dücumni") ! ;■ . í} Ayunta*
_____ tivanientc 1 j sU1 fecha.

Sección 4a: Condicións estéticas _

Artigo 174. Composición e materiais. ^do. Luis López Pena

1. Ademáis dos requisitos que con carácterxfralse flxan no presente Plan Xeral, 

as edificacións a emprazar no solo de núcleo rural tipo 1 deben mante-lo carácter dos 

devanditos núcleos, mediante o respecto as seguintes regras:

a) a súa tipoloxía debe ser congruente coas tradicional dun núcleo

rural.

b) os materiais empregados para o remate de fachadas hanse de 

adaptar aos da zona, recomendándose a pedra como dominante na 

mesma.

c) tódoios paramentos ao descuberto que non sexan de pedra, han 

de recibir tratamento superficial de fachada en canto a textura e deseño.

d) prohíbese expresamente a utilización como vistos de materiais 

fabricados para seren revestidos.

e) en obras de ampliación e/ou reforma, hanse mante-los elementos 

de cantería, mampostería e carpintería característicos existentes.

f) a carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de 

aluminio lacado, e con cores acordes co medio rural.
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g) prohíbense expresamente as escaleiras exteriores de acceso á 

planta baixo-cuberta.

Artigo 175. Cerramentos de parcela.
Caso de existir e se son macizos, limítase a súa altura a 1,50 m. medida dende 

a rasante do vial de acceso.

DILIGENCIA:
I'ara hacer cnnsfar que este

cwu,
ORDENANZA DO SOLO DhINÚC

VV 11

do. Luis López Pena
Sección Ia: Condicións xerais

Artigo 176.Ámbito de aplicación.
O ámbito desta Ordenanza SNR-2 é o grafiado como tal nos correspondentes 

Planos de Núcleos.

Artigo 177. Disposicións xerais.
As edificacións que se autoricen por aplicación desta Ordenanza, han de cumpri- 

las condicións sinaladas no Capítulo XI do Título Primeiro do presente Plan Xeral.

Sección 2a: Condicións de uso

Artigo 178. Usos permitidos.
1. O uso característico das edificacións no solo de núcleo rural tipo 2, é o residencial 

(ñas súas dúas categorías).

2. Sempre que resulten compatibles co uso residencial, que non se altere a 

estructura morfolóxica do asentamento e que o novo uso contribúa a revitalizar e 

mellora-lo nivel de vida dos seus moradores, permitiranse os usos e categorías seguintes:

* Residencial - Hoteleiro: 4a

* Comercial: 2a
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* Industrial: Ia e 2a coas limitacións recollidas no artigo 139

* outros usos productivos tradicionais ligados á vida rural

3. Neste tipo de solo non se permitirán as actuacións sinaladas no artigo 28 de 

L9/2002.

4. Excepcional mente poderanse autorizar edificacións destinadas a equipamentos

comunitarios que non cumpran as condicións sinaladas na Sección seguinte, según o 

previsto no artigo 30 de L9/2002 e previo informe favorable do conselleiro competente 

en materia de urbanismo.
nacer constar fmp

documento !m sido aprobado definL 
•"■ámente por c] pleno del Ayunta-

Sección 3a: Condicións de edificación v, w ¿y/

Artigo 179. Tipoloxía. ° Luis López Pena

1. Autorízanse edificacións ¡liadas ou adosadas. A tipoloxía elixida adaptarase, no 

seu caso, á existente ñas parcelas colindantes, para o cal se fixan as seguintes 

condicións:
a) autorízase a edificación adosada cando na/s parcela/s colindante/s 

exista edificación adosada co seu paramento cegó.

b) só se autorizará a creación dunha nova medianeira (edificacións 

pareadas) no caso de que se trate dun Proxecto Constructivo conxunto, ou ben 

cando medie acordo entre os propietarios de parcelas colindantes e tal acordo 

quede recollido en Documento Público.

c) nos restantes casos, só se autorizará edificación ¡Hada con tratamiento 

de fachada a tódoios seus ventos, e con atención especial aos recuados mínimos 

establecidos.

Artigo 180. Parcela mínima.
1. A parcela mínima fíxase en 600 m2., agás en casos debidamente xustíficados en 

parcelas inferiores localizadas entre outras xa edificadas, ñas que non sexa posible 

alcanza-la parcela mínima.

Artigo 181. Posición.

1. Como criterio xeral, o recuado frontal da edificación ou do cerramiento da parcela
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ao eixe da vía pública será como mínimo de 6,00 m. No caso de edificación adosada, 

respectaranse as aliñacións consolidadas establecidas nos planos cando neles queden 

establecidas.

2. En parcelas colindantes con vías estatais ou autonómicas estarase ao disposto 

na lexislación sectorial vixente. Sinálase expresamente que non se poderá reduci-la liña 

de edificación respecto ao establecido na Lei 4/94 de Estradas de Galicia, salvo con 

carácter excepcional en zona consolidada e co informe previo do órgano competente.

3. O recuado lateral a lindeiros será como mínimo de 3,00 m, agás naqueles casos 

en que se permita edificación adosada ao colindante.

4. O recuado de fondo a lindeiros será en tódoios casos de 3,00 m. como mínimo.

Artigo 182. Ocupación e volume.
1. A ocupación máxima permitida sobre a parcela por tódoios elementos cubertos, 

fíxase no 60%.

2. O volume máximo das novas edificacións será similar ás existentes, para elo a 

ocupación en planta da construcción non poderá supera-los 500 m2. En caso de 

necesitarse maior superficie o volume total deberá descompoñerse en pezas 

interconexionadas entre sí, co fin de adapta-la volumetría resultante ás tipoloxás 

existentes.

Artigo 183. Alturas.
1. Autorízase ata Baixo + 1 planta Alta, cunha altura máxima de edificación de 

7,00 m. medida no centro das fachadas dende a rasante da beirarrúa ou do terreo, ao 

arrinque inferior da vertente de cuberta.

2. Permítese a construcción dun soto ou semisoto, sempre que a cara inferior do 

forxado que o delimita non sobresaía máis de 1,00 m. sobre a rasante.

3. Non se permiten entreplantas.
DILIGENCIA:

Para linear constar que este 
documento ha -'ido aprobado defini- 
tivamente por el pleno del Ayunta.-

Permítese o aproveitamento residencial do baixcJHaadereat ©oastcdrídíjetié

para a mesma se establecen no artigo seguinte
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Artigo 184. Cuberta.
1. A cuberta debe de ser inclinada, con faldróns continuos de pendente non superior 

a 30°, e cunha altura máxima do cumio de 3,40 m,, medida dende a cara superior do 

último forxado, no perímetro de contacto eos planos de fachada.

2. O material de cubrición será a lousa.

3. Non se permiten mansardas ou bufardas, podendo disponer ventás inclinadas 

nos faldróns para iluminación e ventilación do espacio baixo-cuberta.

Artigo 185. Voos.
1. Autorízase a construcción de balcóns, ou galerías cun voo máximo de 0,75 m.,

e sempre que a súa altura sobre a rasante da beirarrúa ou do terreo medida en calquera
punto, non sexa inferior a 3,20 m. DlUGi-ir.ci.v

IV ru 0‘MiVpr í'iMP PPTP
documenio Pt sPif} HpfulvMn 
tivam.cnto i~l pleno fiel Ay

Sección 4a: Condicións estéticas

Artigo 186. Composición e materiais.
Ademáis dos requisitos que con carácter xeral se fixan no presente Plan Xeral, 

as edificacións a emprazar no solo de núcleo rural tipo 2 deben mante-lo carácter dos 

devanditos núcleos, mediante o respecto as seguintes regras:

a) a súa tipoloxía debe ser congruente coas tradicionais dun núcleo

rural.

b) os materiais empregados para o remate de fachadas e cuberías, 

hanse de adaptar aos da zona, recomendándose a pedra como dominante 

na mesma.

c) tódoios paramentos ao descuberto que non sexan de pedra, han 

de recibir tratamento superficial de fachada en canto a textura e deseño.

d) prohíbese expresamente a utilización como vistos de materiais 

fabricados para seren revestidos.

e) en obras de ampliación e/ou reforma, hanse mante-los elementos 

de cantería, manipostería e carpintería característicos existentes.

f) a carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de 

aluminio lacado, e con cores acordes co medio rural.
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g) prohíbense expresamente as escaleiras exteriores de acceso á planta 

baixo-cuberta.

Artigo 187. Cerramentos de parcela.
1. Serán preferentemente de pedra, barreiras vexetais ou elementos resistentes que 

non se deterioren pola acción dos axentes atmosféricos,

2. Se son macizos limítase a súa altura a 1,50 m, medida dende a rasante do vial 

de acceso.

DIUGpryciA:

CAPITULO

ORDENANZA DE EQUIPAMENTOS

Sección Ia: Condicións xerais

Artigo 188. Ámbito de aplicación.
O ámbito desta Ordenanza 3.ED é o grafiado como tal nos correspondentes 

Planos de Ordenación.

Artigo 189. Disposicións xerais.
As edificacións que se autoricen por aplicación desta ordenanza 3.ED, han de 

cumpri-las condicións sinaladas no Capítulo XI do Título Primeiro deste Plan Xeral.

Sección 2a: Condicións de uso

Artigo 190. Usos permitidos.
Autorízanse os Usos e Categorías seguintes:

* Vivenda: 2a
* Residencial-Hoteleiro:3a sempre que sexan de carácter público e sen 
ánimo de lucro
* Oficinas e administrativo: 1a
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* Socio-cultural, Docente e Asistencial: tódalas Clases en Categoría 1a
* Sanitario: tódalas Categorías agás 1a e 2
* Deportivo: tódalas Categorías
* Relixioso: 1a

Sección 3a: Condicións de edificación

DILIGENCIA:

documento hu sido Upu-iiímHi ''ÍLÍÍÍíL 
tivamcnU’ por ni ¡órh-’ ¡.H-U 
miento en sesión de ■er>t:a

-^0%

Artigo 191. Posición.
Os recuados da edificación aos lindeiros non’s 

edificada.

. Luis López Pena
'Mav¡K

n inferiores á metade da altura

Artigo 192. Alturas.
A altura máxima permitida é de Baixo + 1 planta Alta, cunha altura máxima de 

edificación de 7,00 m. medida no centro das fachadas, dende a rasante da beirarrúa ou 

do terreo, ao atrinque inferior da vertente de cuberta.

Artigo 193. Edificabilidade.
A edificabilidade máxima permitida fíxase en 2,5 m3/m2.

Artigo 194. Voos.
Autorízase a construcción de balcóns ou galerías, cun voo máximo do 10% do 

ancho da rúa e cun límite de 1,00 m. Poderán disponerse en toda a lonxitude da fachada 

e a unha altura igual ou superior a 3,20 m. por riba da rasante da rúa, medida dende o 

punto máis desfavorable.

CAPITULO IV

ORDENANZA DE ZONAS VERDES E ESPACIOS LIBRES (4.ZV)

Sección Ia: Condicións xerais

Artigo 195. Ámbito de aplicación.
1. O ámbito desta Ordenanza 4.ZV é o grafiado como tal nos correspondentes
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Planos de Ordenación.

2. Comprende os espacios ao aire libre de propiedade pública, con fins recreativos 

e de mellora das condicións ambientáis da zona na que se disponen.

Artigo 196. Disposicións xerais.
As zonas verdes de uso público deberán dispoñer dunha rede de infraestructuras 

axeitada (alumeado público; abastecemento de auga; drenaxes; etc....), así como dos

demais elementos necesarios para o seu correcto uso e mantemento.
DILIGENCIA:

Para hacer constar que este 
documento ha sido aprobado defini
tivamente por el pleno del Ayunta

miento en sesión de esta lecha. 
Xermade. ? 9 ABk 2003

, Fdo. Luis López Pena

Sección 2a: Condicións de uso

Artigo 197. Usos permitidos.
Autorízanse os Usos e Categorías seguiT

* Espectáculos e Salas de Reunión: pequeños auditorios en Categoría 3a 

con capacidade non superior a 250 espectadores; palcos de música; quioscos 

para venta de bebidas, xelados, etc.... cunha superficie máxima de 10 m2.

* Comercial: pequeños postos para venda de tabaco, xornais, 

lambetadas,.... cunha superficie máxima de 10 m2.

* Casetas desmontables para os fins propios dos usos destas zonas; 

pequeños invernadoiros para servicio dos xardíns; aseos públicos; etc.... así 

como todo tipo de amoblamento urbano usual: bancos, xogos para nenos,....

Sección 3a: Condicións de edificación

Artigo 198. Ocupación.
A superficie das instalacións permitidas non ocuparán en ningún caso máis do 

10% da superficie total.

Artigo 199. Altura.
A altura máxima das instalacións permitidas fíxase en 6,00 m., admitíndose 

certas edificacións singulares que polas súas condicións específicas precisen de maior 

altura. Serán sempre de planta baixa.
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TITULO CUARTO

NORMAS E ORDENANZAS REGULADORAS 
PARA O SOLO RÚSTICO

CAPITULO I

ORDENANZA DO SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA (SRU-C)
Píira hacer constar qpp

documento ha si (lo aprobado íit’thlí-
:-&r-

Sección Ia: Condicións xerais

Artigo 200. Ámbito de aplicación.
O ámbito de desta ordenanza SRU-C o

que non se fixa ningún tipo de protección específica, e que non forma parte dos núcleos 

rurais delimitados.

Artigo 201. Disposicións xerais.
As edificacións que se autoricen por aplicación desta Ordenanza, han de cumpri- 

las condicións sinaladas no capítulo XI do Título Primeiro do presente Plan Xeral.

Sección 2a: Condicións de uso

Artigo 202. Usos permitidos e autorizabas.

1. Os usos permitidos directamente por licencia municipal son:

A) actividades e usos non constructivos:

- actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, 

acampada dun día e actividades comerciáis ambulantes.

- actividades científicas, escolares e divulgativas.

B) actividades e usos constructivos:

- construccións e instalacións agrícolas, tales como as destinadas ó apoio 

das explotacións hortícolas, almacéns agrícolas, viveiros e invernadoiros.

- construccións e instalacións destinadas ó apoio da gandería extensiva 

e intensiva, granxas, curráis domésticos e instalacións apícolas.
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2.

- construccións e instalacións forestáis destinadas á extracción de madeira 

ou á xestión forestal e as de apoio á explotación forestal, así como as de defensa

forestal. diligencia:
- cerramento ou valado de predios con elementos opfeiti&& bür(íé’ fiSBífiíSr Que esto

documento ha sirio aprobado defíni- 
coas características determinadas neste Plan Xeral.tivamento por el pleno do’ Ayunta*

miento en eesión fie esta techa.

Os usos autorizables pola Comunidade A
Xermade. 0 9/AÍ 2003

A) actividades e usos non constructivosj/"

eitos, abancalamentos.
- accións sobre o solo ou subsoloratje ir 

tales como dragaxes, defensa de ríos e recfc 

desmontes, recheos e outras análogas.

- depósito de materiais, almacenamente de maquinaria e estacionamento 

de vehículos ó aire libre.

- actividades extractivas, incluida a explotación mineira, as canteiras e a 

extracción de áridos ou térras.

B) actividades e usos constructivos:

- instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e previstas na 

ordenación sectorial destas, así como, en todo caso, as de subministración de 

carburante.

- construccións e rehabilitacións destinadas ó turismo rural e que sexan 

potenciadoras do medio onde se localicen.

- as ¡nfractructuras e obras públicas en xeral.

- construccións e instalacións para equipamentos, dotacións ou servicios 

que deban localizarse no medio rural, escolas agrarias, centros de investigación 

e educación ambiental, construccións e instalacións deportivas e de ocio ó aire 

libre e campamentos de turismo.

- localización de caravanas e outros elementos móbiles destinados a 

vivenda, habitación ou actividades económicas, instalados por termo superior a 

un día.

- contruccións destinadas a actividades complementarias de primeira 

transformación, almacenamento e envasado de productos do sector primario, 

sempre que garden relación directa coa natureza, extensión e destino do predio 

ou da explotación do recurso natural.

- outras actividades análogas determinadas regulamentariamente pola 

lexislación urbanística en coordinación coa lexislación sectorial.
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3. Excepcionalmente poderán permitirse pequeñas construccións e instalacións 

destinadas a explotacións agrícolas, gandeiras e forestáis, ou ó servicio e mantemento 

das obras públicas e infraestructuras, aínda cando a superficie da parcela sexa inferior 

á esixida, sempre que quede xustificada a proporcionalidade da construcción ou 

instalación coa natureza, extensión e destino actual do predio no que se localice, e non

se superen os 100 m2 de superficie total edificada, nin a altura máxima dunha planta nin
DILIGENCIA:

3'50m. Para hacer constar que esu.
documento ha sido aprobado definí' 
tivamentc por el pleno del Ayunta
miento en sesión de esta fecha^ 

Xermade,
Sección 3a: Condicións de edificación

Artigo 203. Tipoloxía.
Autorízanse únicamente edificación 

tódoios seus ventos e sen que poidan construirse paramentos cegos.

Fdo. Luis López Pena 
tratamento de fachada a

Artigo 204. Parcela mínima.
A parcela mínima fíxase en 5.000 m2.

Artigo 205. Posición.
1. Como criterio xeral, o recuado frontal da edificación ou do cerramento da parcela 

ao eixe da vía pública será como mínimo de 6,00 m. En parcelas colindantes con vías 

estatais ou autonómicas, estarase ao disposto na lexislación sectorial vixente.

2. O recuado a lindeiros será como mínimo de 5,00 m.

Artigo 206. Edificabilidade e ocupación.
1. Como criterio xeral a edificabilidade máxima permitida fíxase en 0,10 m2/m2, e 

a ocupación máxima no 10%.

2. Nos supostos en que se autorice a edificación para equipamentos, dotacións ou 

servicios que deban localizarse no medio rural, a edificabilidade máxima poderá alcanzar 

0,20m2/m2, e a ocupación máxima o 20%.

Artigo 207. Alturas.
Autorízase ata Baixo + 1 planta Alta, cunha altura máxima de 7,00 m. medida 

no centro das fachadas, dende a rasante do terreo ó arrinque inferior da vertente de
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DILIGENCIA:

cuberta.

l’nrn hacer constar que este 
documento lio su i o aprohucln defini
tivamente por d pleno del Ayunta
miento en sesión de esta fecha.

Sección 4a: Condicións especiáis

Artigo 208. Condicións especiáis para o uso extrá^wo. 
1. A soiieitude de licencia de actividade para^i

acompañar dunha Memoria co seguinte contido mínimo:

a) Descrición do estado actual dos terreos.

b) Garantía debidamente xustificada da existencia e potencia do material a 

extraer.

c) Descrición do procedemento de explotación, con xustificación da ausencia de 

impacto ambiental negativo.
d) Estudio para a localización e depósito dos residuos mineiros, con xustificación 

da ausencia de perigos para as persoas, a flora e a fauna, e da ausencia de risco de 

contaminación de acuíferos.
e) Compromiso expreso de que, unha vez rematada a explotación, o Titular da 

mesma restituirá na medida do posible a morfoíoxía do terreo ao seu estado natural: 

suprimindo taludes e terrapléns, e repoñendo a capa de térra vexetal retirada no 

transcurso da actividade extractiva.

2. Para a concesión de licencia de actividade, hase de obte-la previa autorización por 

parte do órgano urbanístico autonómico.

CAPITULO II

ORDENANZA DO SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA
(SRU-P1)

Sección Ia: Condicións xerais

Artigo 209. Ámbito de aplicación.

O ámbito desta Ordenanza SRU-P1 é o grafiado como tal nos correspondentes

62



Planos de Ordenación.
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Artigo 210. Disposicións xerais.
1. Inclúense nesta Ordenanza, aqueles terreos que son obxecto dunha especial 

protección pola súa capacidade productiva, actual ou potencial, no sector agropecuario.

2. O solo rústico de protección agropecuaria non poderá ser dedicado a usos que 

impliquen transformación do seu destino ou natureza, ou lesionen o valor específico que 

se protexe.
DILIGENCIA:

Para linear constar que e^te 
documento ha sido aprobado dríinU 
tivamente por el pleno del AyUUta*-

Sección 2a: Condicións de uso

Artigo 211. Usos permitidos e autorizables.

1 .Os usos permitidos directamente por licencia

A) actividades e usos non constructivos:

- actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, 

acampada dun día e actividades comerciáis ambulantes.

- actividades científicas, escolares e divulgativas.

B) actividades e usos constructivos:

- cerramento ou valado de predios con elementos opacos ou de fábrica, 

coas características determinadas neste Plan Xeral.

2. Os usos autorizables pola Comunidade Autónoma son:

A) actividades e usos non constructivos:

- accións sobre o solo ou subsolo que impliquen movementos de térra, 

tales como dragaxes, defensa de ríos e rectificación de leitos, abancalamentos, 

desmontes, recheos e outras análogas.

BJ actividades e usos constructivos:

- construccións e instalacións agrícolas, tales como as destinadas ó apoio 

das explotacións hortícolas, almacens agrícolas, viveiros e ¡nvernadoiros.

- construccións e instalacións destinadas ó apoio da gandería extensiva 

e intensiva, granxas, curráis domésticos e instalacións apícolas.

- construccións e rehabilitacións destinadas ó turismo rural e que sexan
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potenciadoras do medio onde se localicen.

- as infractructuras e obras públicas en xeral.

- construccións destinadas a usos residenciáis vinculados á explotación 

agrícola ou gandería.
- contruccións destinadas a actividades complementarias de primeira 

transformación, almacenamento e envasado de productos do sector primario, 

sempre que garden relación directa coa natureza, extensión e destino do predio 

ou da explotación do recurso natural.

- outras actividades análogas determinadas regulamentariamente pola 

lexislación urbanística en coordinación coa lexislación sectorial.

3. Excepcionalmente poderán permitirse pequeñas construccións e instalacións 

destinadas a explotacións agrícolas, gandeiras e forestáis, ou ó servicio e mantemento 

das obras públicas e infraestructuras, aínda cando a superficie da parcela sexa inferior 

á esixida, sempre que quede xustificada a proporcionalidade da construcción ou 

instalación coa natureza, extensión e destino actual do predio no que se localice, e non 

se superen os 100 m2 de superficie total edificada, nin a altura máxima dunha planta nin 

3,50 m. piLICJfcNCÍA:

Sección 3°; Condicións de edificación

Artigo 212. Parcela mínima.

Para hacer conster qu1. ' ' 1 ■- 
documento ha sido aprobado dehrb 
mámente por ti pleno de! Ayúnta

lo en sesión de eista
Kermade, 2 9 ApR xUlíO 

PL &EG#KTA¿10,

. FdO. Luis López Pena

A parcela mínima fíxase en 8.000 m2., agás para o caso de construccións 

destinadas a usos residenciáis vinculados á explotación agrícola ou gandeira, en que a 

parcela mínima fíxase en 5.000 m2 .

Artigo 213. Posición.
1. Como criterio xeral, o recuado frontal da edificación ou do cerramento da parcela 

ao eixe da vía pública será como mínimo de 6,00 m. En parcelas colindantes con vías 

estatais ou autonómicas, estarase ao disposto na lexislación sectorial vixente.

2. O recuado a lindeiros será como mínimo de 5,00 m.

3. No caso de uso residencial, a edificación será ¡liada e non se poderá situar a unha
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distancia inferior a 100 m. de calquera outra situada en solo rústico, agás as da propia 

explotación agrícola ou gandeira.

Artigo 214. Edificabilidade e ocupación.
A edificabilidade máxima permitida fíxase en 0,10 m2/m2. Ademéis, para o caso 

de uso residencial, a ocupación máxima non superará o 5% da superficie neta da 

parcela.

Artigo 215. Alturas.
Fíxase unha altura máxima de 5,00 m., agás para o caso de uso residencial, no 

que se autoriza ata Baixo + 1 planta Alta, cunha altura máxima de 7.00 m. medida no 

centro das fachadas, dende a rasante do terreo '

cuberta.

CAPITULO III V

ORDENANZA DO SOLO RÚSTICO DE PROTEO

Sección 1a: Condicións xerais

Artigo 216. Ámbito de aplicación.

O ámbito desta ordenanza (SRU-P2) é o grafiado como tal nos correspondentes 

Planos de Ordenación.

Artigo 217. Disposicións xerais.
1. Inclúense nesta Ordenanza aqueles terreos que son obxecto dunha especial 

protección pola súa capacidade productiva, actual ou potencial, no sector forestal. Como 

tales considéranse, entre outras, as áreas de transición colindantes co solo rústico 

protexido de espacios naturais, e as áreas de monte arborado público ou privado que 

formen un continuo superior ás 10 Ha. con carácter xeral, e ás 5 Ha. no caso en que se 

conserven especies autóctonas.

2. O solo rústico de protección forestal non poderá ser dedicado a usos que 

impliquen transformación do seu destino ou natureza, ou lesionen o valor específico que 

se protexe.
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DILIGENCIA:
IJara hacer ■

^!C!“T1r'ltC’ ha sido npi'oüu'.;.';

Sección 2a: Condicións de uso

Artigo 218. Usos permitidos e autorizables.
1. Os usos permitidos directamente por licenc

A) actividades e usos non constructivos:

- actividades de ocio, tales como 

acampada dun día e actividades comerciáis ambulantes.

- actividades científicas, escolares e divulgativas.

B) actividades e usos constructivos:

- cerramento ou valado de predios con elementos opacos ou de fábrica, 

coas características determinadas neste Plan Xeral.

2. Os usos autorizables pola Comunidade Autónoma son:

A) actividades e usos non constructivos:

- accións sobre o solo ou subsolo que impliquen movementos de térra, 

tales como dragaxes, defensa de ríos e rectificación de leitos, abancalamentos, 

desmontes, recheos e outras análogas.

B) actividades e usos constructivos:

- construccións e instalacións agrícolas, tales como as destinadas ó apoio 

das explotacións hortícolas, almacens agrícolas, viveiros e invernadoiros.

- construccións e instalacións destinadas ó apoio da gandería extensiva 

e intensiva, granxas, curráis domésticos e instalacións apícolas.

- construccións e instalacións forestáis destinadas á extracción de madeira 

ou á xestión forestal e as de apoio á explotación forestal, así como as de defensa 

forestal.

- construccións e rehabilitacións destinadas ó turismo rural e que sexan 

potenciadoras do medio onde se localicen.

- as infractructuras e obras públicas en xeral.

- as contruccións destinadas a actividades complementarias de primeira 

transformación, almacenamento e envasado de productos do sector primario, 

sempre que garden relación directa coa natureza, extensión e destino do predio 

ou da explotación do recurso natural.

- outras actividades análogas determinadas regulamentariamente pola 

lexislación urbanística en coordinación coa lexislación sectorial.

-amuuupord Pleno del AvUilt- miento on sesión cic esta fecbL
Xermade. 2 9 ABR

' <d\____ o,

■ Luis López Pena

práctica de deportes organizados,

3. Excepcionalmente poderán permitirse pequeñas construccións e instalacións
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destinadas a explotacións agrícolas, gandeiras e forestáis, ou ó servicio e mantemento 

das obras públicas e infraestructuras, aínda cando a superficie da parcela sexa inferior 

á esixida, sempre que quede xustificada a proporcionalidade da construcción ou 

instalación coa natureza, extensión e destino actual do predio no que se localice, e non 

se superen os 100 m2 de superficie total edificada, nin a altura máxima dunha planta nin 

3,50 m.

Sección 3a: Condicións de edificación

Artigo 219. Parcela mínima.
A parcela mínima fíxase en 6.000 m2.

Artigo 220. Posición.
1. Como criterio xeral, o recuado frontal da edificación ou do cerramento da parcela 

ao eixe da vía pública será como mínimo de 6,00 m. En parcelas colindantes con vías 

estatais ou autonómicas, estarase ao disposto na lexislación sectorial vixente.

2. O recuado a lindeiros será como mínimo de 5,00 m.

Artigo 221. Volume.
A edificabilidade máxima permitida fíxase en 0,10 m2/m2., e a ocupación máxima 

no 10%.

Artigo 222. Alturas.
Fíxase unha altura máxima dunha sola planta, sen que poda superar os 3,50 m. 

de altura medida no centro das fachadas, dende a rasante do terreo ó arrinque da 

vertente de cuberta.
hacv cons.m-'

. h-L sulo íiprobeóf) rinmi mentó ^L bUl1 Ayunta*

. ecstafccMs,miento en de c
Xermaut.,

í Fdo- Luis López Pena
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CAPITULO IV

ORDENANZA DO SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN 
DE AUGAS (SRU-P3)

Sección Ia: Condicións xerais

Artigo 223. Ámbito de aplicación.
O ámbito desta ordenanza (SRU-P3) é o grafiado como tal nos correspondentes 

Planos de Ordenación.

Artigo 224. Disposicións xerais.
1. Inclúense nesta Ordenanza aqueles terreos que son obxecto dunha especial 

protección, por constituyen veigas e ribeiras de ríos e regos que, de acordo coa 

lexislación vixente, é preciso protexer tanto na súa forma de correntes naturais, 

continuas ou discontinuas, lagos ou lagoas, como de acuíferos subterráneos.

2. O solo rústico de protección de augas non poderá ser dedicado a usos que 

impliquen transformación do seu destino ou natureza, ou lesionen o valor específico a 

protexer.

3. No ámbito desta ordenanza SRU-P3, é de enteira aplicación o disposto no vixente 

texto refundido la Ley de Aguas (R.D. 1/2001 de 20 de xullo); e no Regulamento de 

Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986 de 11 de Abril).

4. A delimitación e ordenación do solo rústico de protección de augas adecúase ao 

establecido no Plan Hidrolóxico Norte I, aprobado mediante R.D. 1664/98.mi ínr.NCÍA:

Sección 2a: Condicións de uso e proteo

Artigo 225. Zonas de protección.
1. De acordo coa vixente Ley de Aguas, esta

cales as marxes están suxeitas en toda a súa extensión lonxitudinal:

a) zona de servidume para uso público: 5,00m. de anchura dende ámbalas dúas
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marxes.

b) zona de policía de cauces: 100,00m. de anchura dende ámbalas dúas marxes.

2. Ademáis destas dúas zonas, grafíase nos Planos de Ordenación unha banda de 

protección como mínimo de 20,00m. de anchura a ambos lados da zona de servidume, 

na que se condicionan o uso do solo e a edificación.

DILIGENCIA:
Para hncer con atar que

_ ........... . documento ha sido aprobado cíe tí ni.
Os usos permitidos directamente por licencia munic^,^^ pt)I. cl picnü üel
A) actividades e usos non constructivos: _mienio en ocsion de ‘Jst£^1¿cha.

Xcrmaclc, 2,9/^^2003
- actividades de ocio, tales como * ~~ '

Artigo 226. Usos permitidos e autorizados. 
1.

tea d§,

acampada dun día e actividades comerciai^gm
- actividades científicas, escolares á^ivul _

B) actividades e usos constructivos:

?KiO,

ifJfFdo. Luis López Pena

- cerramento ou valado de predios con elementos opacos ou de fábrica, 

coas características determinadas neste Plan Xeral.

2. Os usos autorizables pola Comunidade Autónoma son:

A) actividades e usos non constructivos:

- accións sobre o solo ou subsolo que impliquen movementos de térra, 

tales como dragaxes, defensa de ríos e rectificación de leitos, abancalamentos, 

desmontes, recheos e outras análogas.

B) actividades e usos constructivos:

- construccións e rehabilitacións destinadas ó turismo rural e que sexan 

potenciadoras do medio onde se localicen.

- as infractructuras e obras públicas sempre que astean vinculadas á 

conservación, utilización e desfrute do dominio público e do medio natural.

- as piscifactorías e instalacións análogas.

- outras actividades análogas determinadas regulamentariamente pola 

lexislación urbanística en coordinación coa lexisiación sectorial.

3. Na zona de policía de cauces autorízanse os usos que estén sinalados polo Plan 

segundo a clasificación do solo, coa previa autorización por parte do organismo 

responsable da conca, para calquera tipo de edificación.

Nesta zona de policía prohíbese expresamente a tala de especies arbóreas, a 

extracción de áridos e as alteracións do terreo mediante excavacións ou recheos.
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Sección 3a: Condicións de edificación

Artigo 227. Parcela mínima.
A parcela mínima fíxase en 5.0002 m .

Artigo 228. Posición.
1. Como criterio xeral, o recuado frontal da edificación ou do cerramento da parcela 

ao eixe da vía pública, será como mínimo de 6,00 m. En parcelas colindantes con vías 

estatais ou autonómicas, estarase ao disposto na lexislación vixente.

2. O recuado a lindeiros será como mínimo de 5,00 m.

Artigo 229. Volume.
1. A edificabilidade máxima fíxase en 0,10 m2/m2, e a ocupación máxima no 10%.

2. No caso de rehabilitación e acondicionamento de muíños para o seu uso 

recreativo, non se permite incremento de volume.

Artigo 230. Alturas.
Fíxase unha altura máxima dunha sola planta, sen que poda superar os 3,50 m. 

de altura medida no centro das fachadas, dende a rasante do terreo ó arrinque inferior 

da vertente de cubería.

CAPITULO V

ORDENANZA DO SOLO RÚSTICO DE 
DE ESPACIOS NATURAIS

DILIGENCIA:
Para hacer constar que este 

documento ha .sido apiobado dcfmi* 
tivamenve por el pleno del Ayunta* 

sesión de esta.tecaliÍ3
1G>

Sección Ia: Condicións xerais
b. Luis López Pena

Artigo 231. Ámbito de aplicación.

O ámbito desta ordenanza (SRU-P4) é o grafiado como tal nos correspondentes 

Planos de Ordenación.
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Artigo 232. Disposicións xerais.
1. Inclúense nesta Ordenanza aqueles terreos que son obxecto dunha especial 

protección polos seus valores medioambientais, ecolóxicos, biolóxicos, botánicos, 

paisaxísticos, educativos ou recreativos; valores polos que deben preservarse para a súa 

protección, conservación ou mellora.

2. O concello de Xermade poderá proceder a unha ordenación máis detallada destes 

terreos, mediante a elaboración do/s correspondente/s Plan/s Especial/Especiais.

3. O solo rústico de protección de espacios naturais, non poderá ser dedicado a 

usos que impliquen transformación do seu destino ou natureza, ou lesionen o valor 

específico a protexer.

Sección 2a: Condicións de uso

Artigo 233. Usos permitidos e autorizados.
1. Os usos permitidos directamente por licencia municipal, son únicamente:

- actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, 

acampada dun día e actividades comerciáis ambulantes.

- actividades científicas, escolares e divulgativas.

2. Ao abeiro desta Ordenanza non se autorizará a construcción de ningunha clase 

de edificación no seu ámbito.

Sección 1a: Condicións xerais

Artigo 234. Ámbito de aplicación.

O ámbito do solo apto para urbanizar, é o grafiado como tal nos correspondentes

71



Planos de Ordenación.

Artigo 235. Disposicións xerais.
1. O solo apto para urbanizar delimitado, resposta á estratexia de axudar a 

completar no futuro o crecemento do núcleo de Xermade.

2. Poderá ser incorporado ao desenvolvemento urbanístico mediante a formulación 

dun ou de varios plans parciais.

3. Mentres non sexan aprobados os plans parciais de desenvolvemento, o réxime 

urbanístico aplicable será o do solo rústico; polo tanto os terreos únicamente poderán 

ser destinados a fins agrícolas, forestáis, gandeiros, cinexéticos, ambientáis ou outros 

vinculados á utilización racional dos recursos naturais. Tamén se permitirán 

excepcionalmente construccións ou instalacións de interese social, sempre que conten 

coa autorización previa do órgano autonómico competente.

4. En orde a garanti-la viabilidade dos posibles plans parciais, no solo apto para 

urbanizar non se permite a construcción de vivendas unifamiliares.

5. Correspóndelle aos propietarios costear i executa-las infraestructuras de conexión 

eos sistemas xerais exteriores ao ámbito do Plan Parcial e, no seu caso, preve-las obras 

necesarias para a ampliación e reforzó de ditos sistemas requirióos pola dimensión e 

densidade da actuación, e as intensidades de uso que ésta xenere, de conformidade 

coas condicións que se establecen no artigo seguinte.

Artigo 236. Determinacións dos plans parciais.
1. As condicións de planeamiento xeral son as seguintes:

- uso principal: residencial (vivenda unifamiliar)

- usos compatibles: equipamientos (públicos ou privados) e zonas verdes

- altura máxima: B + 1

- densidade máxima: 15 viv/Ha.

- edificabilidade máxima: 0,3 m2/m2
r ir (‘MIDI UCENCIA:
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TÍTULO QUINTO
ORDENANZA REGULADORA E CATÁLOGO DE 

PROTECCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, 
ARQUITECTÓNICO, ARQUEOLÓXICO, ETNOGRÁFICO E

CULTURAL

DILiG HN'C (A:
Irn li.ni'cr consrnv ¡-;t’ 

docun'ir'i o }i;i s¡<¡m ;>pr<jlr.^íu . a r.ul.CAPITULO I

ORDENANZA DE PROTE<

Sección 1a: Condicións xerais

Artigo 237. Ámbito de aplicación.
O ámbito desta ordenanza está constituido polos seguintes bens suxeitos a 

protección:

a) os edificios e conxuntos de interese histórico-artístico, arquitectónico, 

urbanístico e/ou ambiental, grafiados e identificados no planos e relacionados no 

CATALOGO deste Plan Xeral.

b) os xacementos arqueolóxicos e castros grafiados e identificados nos 

planos, e relacionados no CATÁLOGO deste Plan Xeral.

c) as zonas, enclaves, edificios, construccións, restos ou xacementos que, 

no seu caso, sexan inventariados polos organismos competentes en materia de 

patrimonio histórico-artístico e cultural.

d) os elementos ¡liados que, sin estar identificados nos planos polas súas 

pequeñas dimensións, teñen recoñecido o seu interese histórico-artístico e/ou 

cultural (por exemplo, o Decreto 449/1973 protexe os cabazos de máis de 100 

anos, e o Decreto 571/1963 protexe os escudos, emblemas, pedras heráldicas, 

selos de xusticia, cruces de termo e pezas semellantes de interese histórico- 

artístico de máis de 100 anos).

Artigo 238. Disposicións xerais.

1. Inclúense nesta Ordenanza aqueles bens e terreos que son obxecto dunha 

especial protección, polo seu valor histórico-artístico, arquitectónico, arqueolóxico, 

etnográfico ou cultural. A súa relación pormenorizada recollese no Capítulo II deste
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mesmo Titulo: CA TÁLOGO DE PROTECCIÓN DO PA TRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, 

ARQUITECTÓNICO, ARQUEOLÓXICO, ETNOGRÁFICO E CULTURAL.

2. 0 Concello, de oficio ou a instancia de parte, engadirá ao CATÁLOGO todos

aqueloutros dos que no futuro se teña coñecemento, asf como os existentes pero non 

recollidos no inventario.

Sección 2a: Condicións de protección do patrimonio arquitectónico i etnográfico

Artigo 239. Áreas de protección.
1. As áreas de protección para os bens indicados nos apartados a) e b) do artigo 

237, están constituidas por unha franxa de terreo cunha profundidade medida desde o 

elemento ou vestixio máis exterior do ben que se protexe de:

A) 50 metros, cando se trate de elementos etnográficos como: hórreos, pombais, 

cruceiros, petos de ánimas, muíños, feiras, etc.

B) 100 metros, cando se trate de elementos de arquitectura relixiosa (conxuntos 

parroquiais, igrexas, cápelas, ermidas, cemiterios, ou santuarios); de arquitectura civil

(pazos, casas solariegas, pontes, fontes, edificios sinalados, etc.....) e de arquitectura

militar (castelos, torres, murallas, etc.....)

2. Cando varios elementos singulares se articulen nun conxunto, a Area de 

Protección trazarase a partir dos elementos máis exteriores do conxunto e abranguerá 

a totalidade daquel.

3. Tanto para os elementos protexidos como dentro das Áreas de Protección

definidas, será necesario o Informe previo e vinculante da Comisión Provincial do

Patrimonio Histórico-Artístico para calquera das actividades enumeradas no artigo 194

de L9/2002. O carácter vinculante de dito Informe será tanto no que se refire ás

condicións estéticas como volumétricas, para tódalas Áreas de Protección

¡ndependentemente da calificación do solo no que se sitúe dita Área de Protección. Así

mesmo, as solicitudes de licencia acompañaranse da información cartográfica e
ni ñor-; NCSA:

fotográfica precisa para determina-lo impacto que se producirá $9^ifopen<píCitaKÍdO[:ue este
iocumcnio !m su lo npiobído den Ai- 
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DILIGENCIA:
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—EL LJI'';j)SíwSección 3a: Condicións de protección do patrimonio ar

Artigo 240. Grados e zonas de protección^

Establécense os seguintes grados 

protección:

A) Grado de protección 1 foo.1): aqueles xacementos pouco

alterados, ubicados maioritariamente fóra dos núcleos rurais delimitados (entón sen

presión urbanística), e que polo seu interese científico deben preservarse para o futuro. 

Inclúense tamén outros xacementos alterados, pero que non sufriron unha afectación 

profunda, de xeito que seguramente aínda conservan soterrada unha boa parte das súas 

estructuras. Establécense dúas zonas de protección:

A.l) zona de protección integral (zp).

- ven definida polas estructuras do xacemento na que os elementos 

arqueolóxicos testemuñan a súa existencia (cando é factible grafíanse nos 

planos de xeito diferenciado a zona de protección integral e a zona de

respecto).

- os usos permitidos nesta zona serán aqueles que teñan por finalidade a 

súa conservación, protección, consolidación, investigación e posta en 

valor, estando ao disposto no Decreto 62/89 que regula a actividade 

arqueolóxica en Galicia.

A.2) zona de respecto (zr).

- grafíase nos planos nunha franxa en torno á zona de protección integral, 

con dimensións axeitadas en cada caso á natureza do ben a protexer.

- nesta zona será necesario o Informe previo e vinculante da Comisión 

Provincial do Patrimonio Histórico-Artístico para a realización de calquera 

das actividades enumeradas no artigo 194 de L9/2002.

- as solicitudes de licencia acompañaranse de información cartográfica e 

fotográfica precisa para determina-lo impacto que se producirá sobre o 

ben protexido.

- nesta zona de respecto só se autorizarán edificacións de nova planta con 

carácter excepcional, e sempre previo Informe favorable da Comisión 

Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico, que resultaría vinculante, 

Nestes casos poderanse aplica-las condicións da ordenanza 

correspondente ao tipo de solo no que se sitúe a zona de respecto.
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B) Grado de protección 2 (ao.2)\ comprende aqueles xacementos moi alterados, 

con evidencia de afectacións profundas das súas estructuras e configuración, ou nos 

que se levantaron moitas edlficacións no seu interior. Establécense dúas zonas de 

protección:

B.1) zona de protección integral (zp).

- ven delimitada polos elementos visibles do xacemento.

- os usos permitidos nesta zona serán aqueles que teñan por finalidade a 

súa conservación, protección, consolidación, investigación e posta en 

valor, estando ao disposto no Decreto 62/89 que regula a actividade 

arqueolóxica en Galicia.

B.2) zona de respecto (zr).

- grafíase nos planos nunha franxa en torno á zona de protección integral, 

con dimensións axeitadas en cada caso á natureza do ben a protexer.

- nesta zona de respecto autorízanse as edificacións e usos previstos ñas 

ordenanzas correspondentes, previo Informe favorable da Comisión 

Provincial do Patrimonio Histórico-Artístico.

CAPITULO II

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, 
ARQUITECTÓNICO, ARQUEOLÓXICO, ETNOGRÁFICO E CULTURAL

Inventario

O sistema de elementos que compoñen o Patrimonio Histórico ou Cultural de 

concello de Xermade, queda recollido no presente Catálogo.

Independentemente da clasificación do solo no que tales elementos se emprazan.

establécense as seguintes categorías:

ARQUEOLOXÍA

A) Paleolítico

B) Megalitismo



C) Castrexo

D) Romano 

M} Medieval

ARTE

E) Arquitectura relixiosa

F) Arquitectura civil

ETNOGRAFÍA

G) Cruceiros e petos de ánimas

H) Outros
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INVENTARIO

ARQUEOLOXÍA.-

A) PALEOLÍTICO:

parroquia de Burgás. -

A.3. Abrigo Curaceiro I
localización: lugar de Penaparda

plano: 23/7-3 
grado de protección 1 (gp. 1)

parroquia de Lousada.-

A.l. Xacemento paleolítico de Férvedes I
localización: lugar de Moiñonovo

plano: 23/5-3 
grado de protección 2 (gp.2)

A.2. Xacemento paleolítico de Férvedes II
localización: lugar de Moiñonovo

plano: 23/5-3 
grado de protección 1 (gp. 1)

B) MEGALITISMO:

parroquia de Burgás. -

B.12. Medorras da Cotarella
localización: lugar de Caneiro

plano: 23/7-2 
grado de protección 1 (gp. 1)

B.13. Medorras de Pena Pesqueira

localización: lugar de Lagoa
plano: 23/8-2 

grado de protección 1 (gp. 1 >

B.16. Medoñas de Monte das Cruces
localización: lugar de Alboiana

plano: 23/8-2
grado de protección 1 (gp. 1 >
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B.17. Medoñas de Pena Parda
localización: lugar de Casanova

plano: 23/8-3 
grado de protección 1 (gp. 1}

parroquia de Cabreiros. -

B.18. Modia das Cavadas
localización: lugar de Picoucelo - Feal

plano: 23/8-3 
grado de protección 1 (gp. 1)

B.31. Modias de Tras do Empalme
localización: lugar de O Empalme

plano: 23/5-2 
grado de protección 1 (gp.1)

B.32. Medoña do Regó da Lagoa
localización: lugar de Vilacide

plano: 23/6-3 
grado de protección 1 (gp.1)

B.33.

B.44.

As Cuvelas
localización: lugar de Vilacide

plano: 23/7-3 
grado de protección 1 (gp.1)

Medoñas
localización: lugar de Monte Cabrei

plano: 23/5-3 
grado de protección 1 (gp.1)
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parroquia de Cazás.-

B.19. Medorras de Capeirón

localización: lugar de Capeirón
plano: 47/2-1 

grado de protección 1 (gp.1)
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B.20. Modia do Cordal
localización: lugar de Casanova

plano: Al 12-2 
grado de protección 1 (gp. 1 >

B.21. Medoña de Silvela
localización: lugar de Silvela

plano: 47/2-1 
grado de protección 1 (gp.1)

B.22. Modia da Chouza das Uzes
localización: lugar de Mede

plano: 47/2-2 
grado de protección 1 (gp.1)

B.23. Medorra de Mollafariña
localización: lugar de Mollafariña

plano: 47/1-2 
grado de protección 1 (gp.1)

B.24. Modias do Regó de Sapo I
localización: lugar de Sanxurxo

plano: 47/1-1 
grado de protección 1 (gp.1)

B.25. Modias do Regó do Sapo II
localización: lugar de Sanjurjo

plano: 47/1-1 
grado de protección 1 (gp.1)

B.26. Modias das Chairas
localización: lugar de Pigaroa

plano: 47/1-1 
grado de protección 1 (gp.1)
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B.38. Dolmen de Capeirón
localización: lugar de Capeirón

plano: 47/2-1 
grado de protección 1 (gp.1)

parroquia de Lousada.-

B.34. Medoñas do Monte Carbueiro
localización: lugar de Moiñonovo

plano: 23/5-4 
grado de protección 1 (gp.1)

B.35. Medoñas do Monte de Abeleira

(conxunto necrópolis de S. Andrés de Lousada) 
localización: lugar de Abeleira

plano: 23/5-3 
grado de protección 1 (gp.1)

B.36. Medoñas do Monte de Teixido

(conxunto necrópolis de S. Andrés de Lousada)

B.37. Medoñas de O llló

localización: lugar de Teixido
plano: 23/5-3 

grado de protección 1 (gp.1)

plano: 23/6-3 
grado de protección 1 (gp.1)

localización: lugar de Ameixido

B.45. Medoña do Chao da Revolta.
localización: lugar de Chao da Garrona

plano: 23/4-4 
grado de protección 1 (gp.1)
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B.28. Medoña do Monte do Castro II
localización: lugar de Souto

plano: 23/6-1 
grado de protección 1 (gp.11

parroquia de Momán. -

B.1. Medoñas de Zalaroia
localización: lugar de Zalaroia

plano: 22/8-8 
grado de protección 1 (gp.1)

B.2. Medoñas de Candieiro
localización: lugar de Zalaroia

parroquia de Miraz.-

B.15. Medoña do Monte do Castro I
localización: lugar de Souto

plano: 23/6-1
grado de protección 1 (gp.1)

plano: 22/8-8 
grado de protección 1 (gp. 1)

B.27. Medoñas de Reigosa
localización: lugar de Codeso

plano: 46/1-8 
grado de protección 1 (gp.1)

parroquia de Piñeiro. -

B.3. Medoña de Pero Montero ou de Mazandoi
localización: lugar de Serrón do Lobo, Mazandoi

plano: 22/7-8 
grado de protección 1 (gp,1)
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parroquia de ñoupar. -

B.39. Medoñas de Monte Barreiro I

(conxunto necrópolis de Roupar) 
localización: lugar de Baxfn

plano: 23/4-3 
grado de protección 1 (gp.1)

B.40. Medoñas de Monte Barreiro II 

(conxunto necrópolis de Roupar)
localización: lugar de Roupar

plano: 23/4-3; 23/5-3 
grado de protección 1 (gp.1)

B.41. Medoña
localización: lugar de Porto da Vila

plano: 23/4-2 
grado de protección 2 (gp.2)

B.42. Medoña
localización: lugar de Pedreira

plano: 23/4-2 
grado de protección 1 (gp.1)

B.43. Medoña das Balouras
localización: lugar de Monte Castrilión, Torre

plano: 23/4-2 
grado de protección 1 (gp. 1)
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parroquia de Xermade. -

B.4. A Modia

localización: lugar de Fraixo
plano: 23/7-1

grado de protección 1 (gp.1)
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B.5. Medoñas do Alto dos Carballás
localización: lugar de Fraixo

plano: 23/7-1 
grado de protección 1 (gp. 1}

B.6. Medoña de Pena Grande
localización: lugar de Fraixo

plano: 23/7-1 
grado de protección 1 (gp.1)

B.7. Medoña do Fiuco
localización: lugar de Fraixo

plano: 23/7-1 
grado de protección 1 (gp.1)

B.8. Medoñas de Castiñeiras ou das Chairas
localización: lugar de Castiñeiras

plano: 23/7-2 
grado de protección 1 (gp.1)

B.9. Medoña de Portolousa
localización: lugar de Portoli
DESAPARECIDA

B.10. Medoña de O Agueo
localización: lugar de Parrugueiras

plano: 23/7-1 
grado de protección 2 (gp.2)

B.11. Medoñas de Grisario
localización: lugar de Xermade

plano: 23/8-2 
grado de protección 1 (gp.1)

B.14. Medoñas das Encruciladas

localización: lugar de Pedrón
plano: 23/8-1

grado de protección 1 (gp.1)
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B.29. A Modia
localización: lugar de Leborá

plano: 23/6-2 
grado de protección 1 (gp.1)

B.30. Medoña de Lamoso
localización: lugar de Castiñeiras

plano: 23/6-2 
grado de protección 1 (gp.1)

C) CASTREXO

parroquia de Burgás. -

C.2. Castro de Xemaré
localización: lugar de Xemaré

plano: 23/7-2 
grado de protección 2 (gp.2)

C.3. O Castro
localización: lugar de Testas 

plano: 23/8-2 
grado de protección 2 (gp.2)
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C.5. O Castro
localización: lugar de O Cast 

plano: 23/6-2
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C.6. Castro de Vilacide (As Airas dos Mouros) 

localización: lugar de Vilacide
plano: 23/6-3 

grado de protección 1 (gp.1)

parroquia de Cazás.-

C.4. Castro da Igrexa
localización: lugar de Cazás

plano: 47/1-2 
grado de protección 2 (gp.2)
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parroquia de Momán. -

C.l. O Castro
localización: lugar de Castro Ramil

plano: 22/7-8
grado de protección 1 (gp.1)

parroquia de Roupar.-

0.1. Castro da Graña
localización: lugar de A Graña

plano: 23/4-3 
grado de protección 2 (gp.2)

C.8. Castro de Castrillón
localización: lugar de Monte Castrillón

plano: 23/4-2 
grado de protección 1 (gp. 1)

C.9. Castro de Sucastro.
localización: lugar de Sucastro

plano: 23/4-2 
grado de protección 1 (gp.1)

D) ROMANO

parroquia de Roupar.-

D.1. Conxunto de Vilar de Graña

localización: lugar de A Graña 

plano: 23/4-3

grado de protección 1 (gp.1)
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M) MEDIEVAL

parroquia de Cazás.-

M.1. As Telleiras
localización: lugar de Landoi-Aruxo

plano: 47/2-2 
grado de protección 1 (gp.1)
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parroquia de Lousada.-

M.2. As Penas do Castelo
localización: lugar de Gohía

plano: 23/3-4
grado de protección 2 (gp.2)

ARTE.-

E) ARQUITECTURA RELIXIOSA

parroquia de Burgás. -

E.l. Igrexa parroquial

E.2. Capela do Caneiro

parroquia de Cabreiros.-

E.3. Igrexa parroquial

E.25. Capela de San Xosé

parroquia de CandamiL-

E.4. Igrexa parroquial de San Miguel

E.5. Capela de 0 Reguengo

E.6. Capela da Pena

E.7. Ermida de San Vitorio

parroquia de Cazás. -

E.8. Igrexa parroquial de San Xián 

E.9. Ermida da Pastora 

E.10. Capela de San Xoán
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parroquia de Lousada.-

E.11. Capela do Pazo 

E.12. Capela do Fondal

parroquia de Miraz. -

E.13. Igrexa parroquial
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parroquia de Momán. -

E.14. Igrexa parroquial de San Mamede ou da Poupariña 

E.15. Capela de San Antonio

parroquia de Piñeiro.-

E.24. Igrexa parroquial de San Martirio

parroquia de Roupar.-

E.16. Igrexa parroquial

E.17. Ermida de Buscalte ou de San Miguel

E.18. Capela do Carme ou do Campo

E.19. Capela do Pazo

E.20. Capela da Ermida

parroquia de Xermade.-

E.21. Igrexa parroquial 

E.22. Capela do Camiño

E.23. Capela de Castiñeiras

F) ARQUITECTURA CIVIL

parroquia de Burgás.-

F.1. Ponte Vella

F.2. Muíño de Vento

parroquia de Cabreiros,-

F.3. Ponte do Santo

parroquia de Cazás.-

F.4. Pozo do Seo

parroquia de Miraz. -

F.7. Muíño

F.9. Torre de Miraz

parroquia de Momán. -

F.8. Muíño de Meiriño
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parroquia de Roupar.-

F.5. Torre-Pazo de Roupar
F.6. Antiga Escola de Roupar - Sociedade de Roupar

ETNOGRAFÍA

G) CRUCEIROS E PETOS DE ÁNIMAS

parroquia de Burgás. -

G.l. Cruceiro polícromo de Burgás

G.2. Cruceiro da Rectoral

G.3. Cruceiro da Alboiana

G.4. Cruceiro dos Currás

G.5. Cruceiro das Testas

parroquia de Cabré i ros. -

G.6. Cruceiro de Portonovo

G.7. Cruceiros do Chao

G.8. Cruceiro da Touza

G.9. Cruceiro de Leboré 

G.10. Cruceiro de San Martirio

parroquia de Candamií.-

G.11. Cruceiro das Pedregosas 

G.12. Cruceiro de Picoucelo 

G.13. Cruceiro do Adro 

G.48. Cruceiro da Pena

parroquia de Cazas. -

G.14. Cruceiro 

G.15. Cruceiro 

G.16. Cruceiro 

G.17. Cruceiro 

G.l 8. Cruceiro 

G.l 9. Cruceiro 

G.20. Cruceiro 

G.21. Cruceiro

do Castro 

da Pena

de San Xoán ou do Campo 

de Penadarca 

de Cubillón 

de Carballosa 

do Aruxo 

de Casavella
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G.22.

G.23.

Cruceiro de Penas do Campo 

Cruceiro de Vílar Cativo

parroquia de Lousada.-

G.24. Cruceiro do Campo da Feira

G.25. Cruceiro de Casavella

G.26. Peto de ánimas no Pazo

G.27. Peto de ánimas na Veiga

G.28. Cruceiro de Veiga

G.29. Cruceiro do Corno

G.30. Cruceiro da Carba

G.31. Cruceiro de Besura

G.47. Cruceiro de Vilachá

parroquia de Miraz.-

G.32. Cruceiro do Adro

parroquia de Momán. -

G.33. Cruceiro do Adro

G.34. Cruceiro de Pigaroa

G.35. Cruceiro da Feira

parroquia de Piñeiro. -

G.36. Cruceiro da Cerveira

G.37. Cruceiro de Xunqueira

G.38. Cruceiro de Novil

parroquia de Roupar

G.39. Cruceiro do Campo

G.40. Cruceiros do Cristo 

G.41. Cruceiro de Criba 

G.42. Cruceiro de Mingólo

parroquia de Xermade. -

G.43. Cruceiro do Cristo Enxoito 

G.44. Cruceiro de Castiñeiras
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G.45. Cruceiro de Vilar do Sixto 

G.46. Cruceiro de Santa Eufemia

H) OUTROS

parroquia de Lousada.-

H.l. Neveira de Fonte da Neveira

H.2. Batán
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A redacción das presentes Normas Urbanísticas, documento integrante do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal de Xermade, foi realizada por D. Eduardo Vigo Trastoy, 

arquitecto; coa colaboración do seu equipo formado por: D. César Gómez Rodríguez, 

arquitecto técnico e D. José Luis Lozano Prado, arquitecto técnico.

Contouse, ademáis, co apoio dos Servicios Municipais do Concello de Xermade.

Vilalba, Marzo do 2003

Eduardo Vigo Trastoy 
ARQUITECTO


