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1.- DETERMINACIÓNS DO PXOU QUE SE MODIFICAN 

Coa finalidade de incorporar ao planeamento municipal as previsións necesarias para restablecer 

a ordenación urbanística plasmada no Plan Especial de Reforma Interior do ámbito APR A-4-01 

BARRIO DO CURA do PXOM de Vigo de 2008, PERI que fora aprobado definitivamente por acordo 

do Pleno do Concello de Vigo de 02.06.2014 e posteriormente suspendido por  sentenza de 

28.01.2016 do TSXG como consecuencia da previa anulación do PXOM por sentenza do TS de 

12.11.2015, a “Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana do concello de Vigo(1) 

para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura”, consiste na modificación da ordenación 

urbanística do PXOU vixente no ámbito da mesma co establecemento das determinacións de 

planeamento específicas para a súa ordenación detallada, que se concretan formalmente na 

alteración dos seguintes documentos do PXOU: 

• Modificación dos Planos de ordenación do PXOU: 

 Modifícanse as Follas 15-24 e 16-24 do Plano de Clasificación e Calificación do solo 

do PXOU, que se substitúen respectivamente polos Planos O-01 e O-02 de 

CLASIFICACIÓN E CALIFICACIÓN DO SOLO, a escala  E: 1:2.000, da MP. 

 Incorpórase a Serie de Planos OD de ORDENACIÓN DETALLADA DO ÁMBITO DO 

BARRIO DO CURA, a escalas E:1:1.000 e E:1.500 (en formato A3). 

• Modificación do apartado 3.4 “Normas urbanísticas en solo urbano” das Normas 

Urbanísticas do PXOU: 

 Incorporase un novo epígrafe  3.4.10  “NORMAS PARTICULARES PARA O ÁMBITO DO 

BARRIO DO CURA”. 

• Modificación do Documento de “FIGURAS DE PLANEAMENTO SECUNDARIO NO NÚCLEO 

CENTRAL”  do PXOM: 

 Modificase a ficha da Área remitida a Plan Especial de Reforma Interior correspondente 

ao PEPRI I-11 CASCO VELLO. 

 Incorpórase unha nova ficha correspondente ao ámbito de Solo Urbano Non 

Consolidado AR I-01 BARRIO DO CURA. 

• Modificación do Catálogo do PXOM. 

  Modificase o Catálogo do PXOM coa incorporación das fichas dos inmobles e dos 

espazos públicos catalogados no ámbito da Modificación Puntual. 

Por outra banda, a aprobación definitiva da Modificación Puntual do PXOU para a reordenación 

do ámbito do Barrio do Cura, levará de seu a derrogación das determinacións do PEPRI CASCO 

VELLO no ámbito da mesma. 

___________ 

(1). Documento de subsanación de deficiencias na adaptación do PXOU de Vigo de 1988 á Lei 11/85, de 22 

de agosto de adaptación do solo a Galicia  
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2.- MODIFICACIÓN DAS NORMAS URBANÍSTICAS DO PXOU 

2.1.- MODIFICACIÓN DO APARTADO 3.4 “NORMAS URBANÍSTICAS EN SOLO 
URBANO”  

Modifícase o apartado 3.4 “Normas urbanísticas en solo urbano” das Normas Urbanísticas do 

PXOU, ao que se lle engade un novo epígrafe: 3.4.10 “Normas particulares para o ámbito do 

Barrio do Cura”, no que se recollen as normas particulares para a regulación dos usos e o 

aproveitamento do solo no ámbito da Modificación Puntual do PXOU de Vigo para a reordenación 

do Barrio do Cura. 

Estas normas particulares son resultado da adaptación da normativa urbanística do PERI do APR 

A-4-01 BARRIO DO CURA do PXOM de Vigo de 2008, ás determinacións de carácter xeral do 

vixente PXOU e á lexislación urbanística vixente, nomeadamente á Lei 2/2016 LSG e ao Decreto 

143/2016 RLSG. 

O texto do novo epígrafe: 3.4.10  “Normas particulares para o ámbito do Barrio do Cura” 

recóllese no apéndice normativo do presente documento. 

 

2.2.- MODIFICACIÓN DO LISTADO DE FICHAS DE PLANEAMENTO SECUNDARIO 
NO NÚCLEO CENTRAL 

2.2.1.- Modificación da Ficha de Área remitida a Plan Especial de Reforma Interior 
“PEPRI I-11 CASCO VELLO”, 

Modifícase a ficha de Área remitida a Plan Especial de Reforma Interior “PEPRI I-11 CASCO 

VELLO”, substituíndo á referencia que figura na mesma ao anterior PERI do ano 1991 e ás 

determinacións para a incorporación das superficies do ámbito non incluídas en dito PERI, pola 

referencia ao vixente PEPRI CASCO VELLO aprobado definitivamente o 12.04.2007 e as 

determinacións que se derivan da exclusión da área afectada pola presente Modificación Puntual 

do ámbito do PEPRI CV. 

A ficha de área remitida a Plan Especial de Reforma Interior PEPRI I-11 CASCO VELLO queda 

modificada como segue: 
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FICHA DE AREA REMITIDA A PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 

PEPRI I-11 CASCO VELLO 

DENOMINACION:   PEPRI I-11 CASCO VELLO 

SITUACION:    Casco Vello  

Planos:    15-24, 16-23, 16-24  

OBXETIVOS DA REFORMA:  Protección e Reforma Interior. 

USO CARACTERISTICO:  Residencial 

TIPOLOXIA CARACTERISTICA :  

INTENSIDADES:  

USO ORDENANZA       SUPERFICIE                EDIFICABILIDADE   

PEPRI CON APROBACION DEFINITIVA :   12-04-2007  

Coa aprobación definitiva da Modificación Puntual do PXOU para a reordenación do ámbito do 

Barrio do Cura, quedan sen efecto as determinacións do PEPRI CASCO VELLO para o ámbito da 

mesma. 

2.2.2.- Incorporación dunha nova Ficha correspondente ao ámbito de solo urbano 
non consolidado AR  I-01 BARRIO DO CURA 

Incorpórase ao listado de fichas de planeamento do Núcleo Central unha nova ficha 

correspondente ao ámbito de reforma interior en solo urbano non consolidado AR  I-01 BARRIO 

DO CURA delimitado pola presente Modificación Puntual do PXOU: 

 

FICHA URBANÍSTICA DE ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO. 

Denominación:    AR  I-01 BARRIO DO CURA. 

Situación:   Barrio do cura - Núcleo central 

Planos:  15-24 e 16-24 

Obxectivos:  Reforma interior 

Planeamento de desenvolvemento:   Ordenación directa polo Plan Xeral segundo resulta 

da Modificación Puntual do PXOU para a 

reordenación do Barrio do Cura 

Superficie Delimitada:  12.395 m2 

 Superficie dotacións existentes:    1.080 m2 

 Superficie computable (AT e IE) :  11.314 m2 

Edificabilidade máxima:   16.855 m2 de teito edificable. 

 Índice de edificabilidade::    1,5 m2t/m2s 

 Aproveitamento tipo:  1,461 m2 tutc/ m2s 
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Tipoloxías edificatorias / ordenanza: Edificación en bloque illado. Ordenanza BC-R04 

 Edificación singular en zócolo. Ordenanza BC-T05 

Altura máxima:  6 Plantas. A edificación non poderá superar a cota 

+40,50. 

Usos globais  

 Uso característico:  Residencial  

 Usos compatibles: Terciario  

  Dotacional privado 

 Limítase a edificabilidade máxima destinada a uso residencial a un máximo do 75% da 

edificabilidade total do ámbito. A destinada a outros usos distintos do residencial non 

poderán superar o 30% da edificabilidade total. 

Reservas de solo para dotacións urbanísticas 

 Sistema local de zonas verdes e espazos libres públicos:  3.512 m2 

 Sistema local de equipamentos públicos:         1.700 m2  (*) 

 Prazas de aparcadoiros públicos:            300 prazas  

 Arborado: Conservación ou plantación de:           168 árbores     

(*)  Esta reserva destinarase incrementar a superficie de zonas verdes, de conformidade 

co previsto no art. 42.5 LSG.  

Reservas para vivenda protexida: 16% da superficie edificable de uso residencial. 

Xestión. 

Execución :  Polígono único coincidente coa área de repartición. 

Sistema de Actuación : Compensación 

Desenvolvemento : 4 anos 
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3.- MODIFICACIÓN DO CATÁLOGO DE EDIFICIOS E CONXUNTOS A 
PROTEXER DO PXOU. 

Modifícase o Catálogo do PXOU coa incorporación das fichas individualizadas correspondentes 

ás edificacións e elementos existentes no ámbito da Modificación Puntual que deben ser incluídos 

no mesmo a efectos da súa protección legal por formar parte do patrimonio cultural. 

As  Fichas de Catálogo conteñen para cada elemento catalogado as determinacións relativas ao 

nivel de protección e as actuacións autorizables segundo este, de acordo co establecido na 

correspondente normativa sectorial, tal como prescribe o artigo 196 RLSG. 

Trátase dun total de nove fichas correspondentes a dúas edificacións (edificio de vivendas do nº 4 

da rúa Pi y Margall, e grupo de casas do Barrio do cura) e a sete espazos e elementos urbanos 

públicos: 

 

A todos os bens catalogados asígnaselles o nivel de protección AMBIENTAL. 

As amentadas fichas están recollidas no documento E “Catálogo” da presente Modificación 

puntual. 

 

 

Nº F icha Couzada Parce la Denominación T ipo Nive l  protección

AC-BC.001 24620 35/36/37/38 Barrio do cura, 10,11,12,13 GRUPO DE CASAS AMBIENTAL

AC-BC.002 24619 2 Rúa Pi y Margall, 4 EDIF. VIVENDAS AMBIENTAL

R-BC.001 BARRIO DO CURA RÚA AMBIENTAL

R-BC.002 RÚA DA BARROCA RÚA AMBIENTAL

R-BC.003 RÚA SANTA MARTA RÚA AMBIENTAL

L-BC.004 LAVADEIRO DE POBOADORES LAVADEIRO AMBIENTAL

F-BC.005 FONTE DA BARROCA FONTE DE CANO AMBIENTAL

C-BC.006 CRUCEIRO DO CAMPITO CRUCEIRO DE VARAL AMBIENTAL

K-BC.007 KIOSCO PASEO ALFONSO XII KIOSCO AMBIENTAL

Edif icacións e elementos a protexer

Espazos e elementos urbanos públicos
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3.4.10  NORMAS PARTICULARES PARA O ÁMBITO DO BARRIO DO CURA 

1.- DISPOSICIÓNS XERAIS.  

1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  

1.  As presentes normas particulares regulan os usos e o aproveitamento do solo no ámbito da 

Modificación Puntual do PXOU de Vigo para a reordenación do Barrio do Cura. 

2.  A delimitación deste ámbito é a que figura recollida na documentación gráfica da referida 

modificación puntual. 

Aos efectos das presentes normas particulares calquera referencia ao “ámbito do Barrio do Cura” 

deberá entenderse feita ao ámbito da Modificación Puntual do PXOU de Vigo para a reordenación 

do Barrio do Cura. 

3.  Coa aprobación definitiva e entrada en vigor da Modificación Puntual do PXOU para a 

reordenación do ámbito do Barrio do Cura, quedan sen efecto as anteriores determinacións do 

planeamento para o ámbito da mesma no que contradigan ás presentes normas particulares ou 

ás restantes determinacións da ordenación detallada establecida nesta modificación puntual do 

PXOU. 

1.2.- RÉXIME URBANÍSTICO DO SOLO. 

1.2.1.- Clasificación do solo 

A totalidade do solo do ámbito do Barrio do Cura está clasificado como solo urbano por reunir 

os requisitos esixidos na lexislación urbanística para esta clase de solo. 

1.2.2.- Categorización do solo,  

De conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 2/2016, no ámbito do Barrio do Cura 

distínguense dúas categorías de solo urbano: Solo Urbano Consolidado e Solo Urbano Non 

Consolidado. 

Categorízanse como Solo Urbano Consolidado os terreos que reúnen as condicións establecidas 

na lexislación urbanística para dita categoría de solo urbano. 

De conformidade co establecido no artigo 17.b da Lei 2/2016, categorízanse como Solo Urbano 

Non Consolidado os terreos nos que resulta necesario abordar un proceso de reforma interior. 

A delimitación de cada unha das categorías de solo urbano reflíctese graficamente nos planos de 

ordenación.  

Os propietarios de terreos de Solo Urbano, en calquera das súas categorías, terán os dereitos que 

lles confira a lexislación urbanística de aplicación. 
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1.2.3.- Réxime urbanístico do solo urbano consolidado 

O réxime de dereitos e deberes dos propietarios incluídos no solo urbano consolidado será o 

establecido para eles nos artigos 19 e 20 da Lei 2/2016. 

No Solo Urbano Consolidado as determinacións da ordenación urbanística poden ser 

desenvolvidas directamente mediante a obtención do correspondente título habilitante de natureza 

urbanística. 

1.2.3.1.- Delimitación ámbitos de actuación conxunta sobre o medio urbano 

No solo urbano consolidado poderanse delimitar ámbitos de actuación conxunta sobre o medio 

urbano nos termos establecidos na lexislación urbanística a efectos de: 

 Completar as cesións dos terreos destinadas a viario fora das aliñacións, en particular nas 

rúas Llorente e Santa Marta 

 Afrontar os custes de urbanización precisos para completar os servizos urbanos e executar 

as obras necesarias para conectar coas redes de servizos en funcionamento  

 Garantir o realoxamento dos ocupantes legais que sexa preciso desaloxar de inmobles 

situados na área de actuación que constitúan a súa residencia habitual. 

1.2.3.2.- Actuacións illadas en solo urbano 

De conformidade co previsto no artigo 103 da Lei 2/2016 delimítanse dúas actuacións illadas en 

solo urbano consolidado para facer posible a execución de elementos concretos previstos na 

ordenación proxectada.  

 Actuación illada no 1, para realizar a comunicación vertical entre a Praza do Berbés e a 

zona verde de nova creación. 

 Actuación illada no 2, para a conexión entre as rúas Gaiteiro Ricardo Portela e C. de 

Torrecedeira por medio dunha comunicación vertical e un percorrido peonil. 

A obtención dos terreos necesarios realizarase mediante a aplicación dos mecanismos previstos 

no artigo 129.1 da Lei 2/2016. 

1.2.4.- Réxime urbanístico do solo urbano non consolidado 

O réxime de dereitos e deberes correspondente ás propiedades situadas no solo urbano non 

consolidado será o establecido no artigo 21 e concordantes na Lei 2/2016.  

Os terreos incluídos no solo urbano non consolidado só poderán alcanzar a condición de soar 

despois de dar cumprimento, por medio da execución do planeamento urbanístico, aos deberes 

legais de cesión, equidistribución e urbanización nos termos establecidos na lexislación 

urbanística. 

A execución do planeamento no ámbito de solo urbano non consolidado esixirá a aprobación 

definitiva dos correspondentes proxectos de equidistribución e urbanización. 
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Non poderá ser edificado nin parcelado ningún terreo que non reúna a condición de soar, agás 

que se asegure a execución simultánea da urbanización e da edificación nos termos establecidos 

na lexislación urbanística. 

1.2.4.1.- Áreas de repartición 

Delimítase unha área de repartición comprendendo a totalidade do solo urbano non consolidado 

incluído no ámbito da Modificación puntual do PXOU para a reordenación do Barrio do Cura, 

coa denominación AR I-01 BARRIO DO CURA, que conforma, a súa vez, un ámbito único de 

reforma interior. 

As determinacións substantivas do planeamento xeral para o desenvolvemento desta ámbito de 

reforma interior concrétanse na correspondente ficha de planeamento. 

1.2.4.2.- Ordenación detallada do solo urbano non consolidado 

A ordenación detallada do ámbito de solo urbano non consolidado AR I-01 BARRIO DO CURA 

establécese, de conformidade co previsto no artigo 54 LSG, directamente pola Modificación 

puntual do PXOU para a reordenación do Barrio do Cura, de xeito que a súa execución non 

requira de tramitación ulterior de planeamento de desenvolvemento.  

1.2.5.- Cumprimento da lexislación vixente 

O cumprimento das normas e preceptos contidos nestas Normas Particulares, non exime da 

obrigatoriedade de cumprir as restantes disposicións vixentes ou que poidan ser ditadas, sobre as 

distintas materias afectadas en cada caso. 

Nos aspectos non contemplados nesta Normativa, estarase ao disposto nas Normas Urbanísticas 

do vixente PXOU. 

En todas as actuacións, xa sexa urbanísticas ou edificatorias, que se produzan no ámbito do Barrio 

do Cura estarase ao previsto no Decreto 35/2000, do 28 de Xaneiro, polo que a aproba ou 

Regulamento de desenvolvemento e execución dá Lei de accesibilidade e supresión de barreiras 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

2.- ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN ESPECÍFICAS DO ÁMBITO 

2.1.- DIVISIÓN DO ÁMBITO EN ZONAS DE ORDENACIÓN 

Establécese a división do ámbito en Zonas de ordenación.  

A división zonal comporta a cualificación do solo do ámbito do Barrio do cura, establecendo a 

súa regulación específica por medio dunhas condicións particulares que regulan e detallan o 

réxime urbanístico a que han de someterse as edificacións e actividades en cada unha delas. 
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As condicións particulares das zonas de ordenación que comportan usos edificatorios establécense 

na presente normativa como ordenanzas específicas do ámbito.  Estas ordenanzas regulan as 

condicións de uso e de edificación da correspondente zona de ordenación xunto coas Condicións 

xerais de uso e coas Normas xerais de volume de hixiene e de seguridade que se establecen nos 

respectivos apartado 3.3.2  e 3.3.1 das Normas Urbanísticas do PXOU no que resulten de 

aplicación. 

As restantes zonas de ordenación, nomeadamente as correspondentes aos sistemas viario e de 

zonas verdes e espazos libres regúlanse directamente polas ordenanzas xerais do PXOU.  

As ordenanzas de edificación específicas reguladas nas presentes normas particulares son as 

seguintes: 

 Zonas de ordenanza en solo urbano consolidado: 

 Ordenanza BC-R01 de edificación singular en bloque aberto. 

 Ordenanza BC-R02 de edificación en aliñación de rúa. 

 Ordenanza BC-R03 de edificación en remate de cuarteirón. 

 Ordenanza BC-D06 dotacional-gardería 

 Zonas de ordenanza en solo urbano non consolidado: 

 Ordenanza BC-R04 de edificación en bloque illado. 

 Ordenanza BC-T05 de edificación comercial en zócolo. 

2.2.- CONDICIÓNS COMÚNS A TODAS AS ZONAS DE ORDENACIÓN 

2.2.1.- Condicións e definicións 

As condicións ás que se terán que axustar as edificacións do ámbito do Barrio do cura  serán as 

recollidas na presente Modificación Puntual do PXOU, definidas nas presentes  ordenanzas,  nos 

planos de ordenación detallada do ámbito e na demais documentación que a integra, 

complementadas, no seu caso, polas contidas na Normativa do Plan Xeral. 

Para os efectos das presentes normas, cantas veces se empreguen os termos relativos ás condicións 

de parcelas, parámetros edificatorios de posición, ocupación, edificabilidade, volume, calidade e 

hixiene e outros, estarase ás definicións comprendidas no Anexo I do Decreto 143/2016 RLSG. e 

nas Normas Urbanísticas do Plan Xeral, prevalecendo en caso de contradición as recollidas no 

primeiro. 

2.2.2.- Condicións dos usos 

A regulación das condicións de uso de cada zona de ordenación remítese ás  apartado 3.3.2 

“Condicións xerais de uso” das Normas Urbanísticas do PXOM, adaptando, en todo caso, a 

clasificación dos usos á contida no Anexo I do Decreto 143/2016 RLSG. 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2DE4C6-C7398A-2H8AB8-ZFZSVD-4T2KSG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



CONTIDO SUBSTANTIVO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. NORMATIVA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                    

 
AN.5 

 

As ordenanzas específicas establecen os usos pormenorizados admitidos para cada zona 

determinando o uso principal e os usos complementarios e compatibles co principal admisibles, 

así coma os usos prohibidos. 

A efectos de garantir a diversidade e complexidade de usos no ámbito, as ordenanzas de zona 

establecen limitacións ao uso residencial que deberán ser cumpridas en cada unha das 

edificacións que se autoricen ao amparo desta normativa. 

2.2.3.- Condicións hixiénicas e de habitabilidade das vivendas 

As vivendas deberán o cumprir co disposto na Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia 

e no Decreto 29/2010 polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia 

(NHV-2010) 

As vivendas deberán ter la consideración de vivenda exterior.  Entenderase que as vivendas teñen 

a condición de vivenda exterior se cómpren as condicións definidas no apartado I.A.1.1 do anexo 

I das NHV-2010. 

Tódalas pezas vivideiras deberán cumprir as condicións definidas no apartado I.A.1.2 do anexo I 

das NHV-2010 e no apartado 3.3.2 das Normas Urbanísticas do PXOU, prevalecendo as 

primeiras en caso de contradición. 

2.2.4.- Seguridade fronte a incendios 

Cando existan vivendas exteriores que recaian ao espazo libre interior, deberá permitirse o acceso 

e manobra dun vehículo de extinción de incendios, a cuxos efectos a  embocadura mínima será 

de cinco (5) metros e preverase unha área pavimentada de manobra no perímetro interior de 

ancho superior a tres (3) metros. En caso de ter edificación baixo rasante, o forxado deberá estar 

calculado cunha sobrecarga de uso non inferior a dous mil (2.000) quilogramos por metro 

cadrado.  

2.2.5.- Condicións de adaptación ao ambiente 

As edificacións, ademais das presentes normas particulares, deberán cumprir as condicións 

establecidas no artigo 91 de adaptación ao ambiente da Lei 2/2016. 

2.2.6.- Dereito edificatorio  

A superficie máxima edificable sobre cada parcela en solo urbano consolidado será a resultante 

de aplicar sobre a mesma as condicións que se establecen na ordenanza da zona que 

corresponda. 

A superficie máxima edificable sobre cada parcela en solo urbano non consolidado será a que lle 

resulte adxudicada no proxecto de equidistribución da área de repartición. 

Computaranse todas as superficies edificables de carácter lucrativo, calquera que sexa o uso a 

que se destinen, incluídas as construídas no subsolo e os aproveitamentos baixo cuberta, coa única 
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excepción das superficies construídas no subsolo con destino a rochos de superficie inferior a 10 

metros cadrados vinculados ás vivendas do edificio, a aparcadoiros ou a instalacións de servizo 

como as de calefacción, electricidade, gas ou análogas. 

Para estes efectos, a superficie construída dos aproveitamentos baixo cuberta computarase a partir 

dunha altura mínima de 1,80 metros. 

Os balcóns, terrazas, soportais e demais elementos análogos que estean cubertos computaranse 

ao 50 % da súa superficie, salvo que estean pechados por tres ou catro orientacións, en cuxo caso 

computarán ao 100 %. 

2.2.7.- Establecemento de dereitos de superficie para o uso público 

Co obxecto da mellor satisfacción dos obxectivos da ordenación, as ordenanzas de zona obrigan 

a establecer un dereito de superficie para o uso público sobre determinadas áreas do ámbito 

definidas nos planos de ordenación, sen prexuízo de que ditas parcelas conserven a titularidade 

privada e de que sobre ou baixo dita superficie  pódanse materializar aproveitamentos urbanísticos 

nas condicións establecidas nas propias ordenanzas.  

A conservación das superficies de uso público con aproveitamento privativo en subsolo correrá a 

cargo dos propietarios dos inmobles nos que se localicen, debendo deixar constancia desta carga 

no Rexistro da Propiedade. O Concello vixiará o cumprimento desta obriga podendo, en caso de 

non se efectuar debidamente, ditar ordes de execución ou levar a cabo a súa conservación con 

cargo á propiedade. 

 

2.2.8.- Condicións dos espazos non edificados 

Os espazos non edificados interiores ás parcelas non accesibles ao público, deberán ser 

conservados e coidados polos seus propietarios particulares en condicións de seguridade, 

salubridade e ornato público. 

2.3.- NORMAS PARTICULARES DAS ZONAS DE ORDENANZA. 

2.3.1.- ORDENANZA BC-R01 DE EDIFICACIÓN SINGULAR EN BLOQUE ABERTO. 

2.3.1.1.- Ámbito e características. 

O ámbito de aplicación desta ordenanza é a área grafitada nos planos de ordenación coa clave 

BC-R01. Esta zona de ordenación corresponde na súa meirande parte coa parcela do antigo asilo 

da congregación das Hermanitas de los ancianos desamparados, parcela para a que o PEPRI do 

Casco Vello establecera unha ficha específica de ordenación por estar suxeita a convenio 

urbanístico. 
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A tipoloxía edificatoria correspóndese coa de edificación residencial en bloque aberto de 

volumetría singular que, ao tempo de actuar como un novo referente urbano asociado a esta  

actuación, permita darlle continuidade á plataforma miradoiro do Paseo de Alfonso XII e inducir 

e orientar os fluxos cara ao espazo público de maior entidade do ámbito do Barrio do Cura: a 

Praza-miradoiro. 

Por debaixo da cota da Praza-miradoiro (+41,00), debido ás diferencias de cota entre rasantes 

en cada unha das frontes desta parcela (rúa Pi y Margall e o novo vial proxectado de conexión 

entre a rúas Torrecedeira e Poboadores) a edificación conforma un zócolo sobre o novo vial, que 

acollerá usos comerciais en continuidade cos previstos na zona de ordenación BC-T05 (ámbito de 

solo urbano non consolidado AR I-01 BARRIO DO CURA). 

Ademais, esta zona de ordenación acolle ao conxunto de edificacións orixinarias do Barrio do 

Cura, edificacións catalogadas cuxa rehabilitación con destino a usos dotacionais públicos se 

regula. 

Así, a edificación regulada nesta ordenanza componse polos seguintes volumes diferenciados: 
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 EDIFICACIÓN SINGULAR sobre a Praza-miradoiro (residencial). 

Cota superior máxima:   +64,50 m. 

Cota nivelación planta baixa:  +41,00 m. 

 ZÓCOLO (comercial), parcialmente soterrado respecto da rasante do novo vial, e 

totalmente soterrado respecto da rasante da rúa Pi y Margall.  

Cota superior:   +41,00 m. 

 CASAS DO BARRIO DO CURA (equipamento público), edificación existente catalogada. 

O uso principal da zona de ordenación é o residencial (vivenda colectiva). 

A superficie desta zona de ordenación é de 2.210 m². 

2.3.1.2.- Parcela mínima 

Dado o carácter singular da edificación regulada nesta ordenanza, o conxunto do ámbito da zona 

de ordenación deberá constituír unha única parcela, non admitíndose a súa división. 

A edificación sobre esta parcela deberá desenvolverse nun proxecto unitario, coa excepción do 

referido á destinada a equipamento público. 

2.3.1.3.- Condicións de posición da edificación. 

1. Condicións xerais. 

A edificación disporase dentro das aliñacións oficiais grafitadas nos planos de ordenación. 

Respectará, ademais, as liñas de edificación definidas polas aliñacións interiores e os 

recuamentos mínimos indicados para cada unha das plantas nos planos de ordenación e/ou 

na documentación gráfica desta ordenanza.  

A edificación cumprirá ademais as seguintes condicións de posición: 

2. Cota de orixe e referencia. 

A medición da altura da edificación toma como cotas de referencia as rasantes da rúa Pi y 

Margall (+41,00) e do novo vial proxectado. 

A cota de coroación do corpo edificatorio que conforma o zócolo comercial será a +41,00, 

correspondente á da rúa Pi y Margall e á da Praza miradoiro interior. A esta cota situarase a 

nivelación da planta baixa do corpo singular de edificación residencial. 

3. Posición en relación ao eixo de rúa. 

Nas frontes ás rúas Pi y Margall e ao novo vial proxectado a edificación separarase a seguinte 

distancia (S) medida respecto do eixo da rúa en función do número de plantas: 
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SEPARACIÓN DA EDIFICACIÓN AO EIXO DE RÚA EN FUNCIÓN DO NÚMERO DE PLANTAS 
 

N° DE PLANTAS  SEPARACIÓN (S) en metros 
 

ATA 4   4 m. 
 

5   6 m. 
 

6   8 m. 
 

7 10 m. 
 

8 12 m. 
 

9 14 m. 
 

4. Fondo da edificación. 

O fondo máximo da edificación será o grafitado tanto nos planos de Ordenación-Aliñacións 

como nos esquemas gráficos da presente ordenanza: 
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Por debaixo da cota +29,00 (cota de referencia do conxunto das casas do Barrio do Cura)  

non se limita o fondo edificable, pudendo chegar a edificación aos lindeiros da parcela. 

Entre a cota +29,00 e a cota +41,00, o fondo edificable do corpo do zócolo será o definido 

polos recuamentos mínimos establecidos respecto das casas do Barrio do Cura para 

conformar os espazos libres de uso público do contorno das mesmas, e que se definen 

graficamente cada unha das plantas (cota +29,00 e +35,00) nos planos de Ordenación-

Aliñacións e nos esquemas gráficos da presente ordenanza.  

No corpo da edificación singular sobre a Praza-miradoiro (a partir da cota +41,00) o fondo 

edificable será o definido polas liñas de edificación ou aliñacións interiores determinadas 

graficamente nos planos de Ordenación-Aliñacións e na presente ordenanza. 

2.3.1.4.- Condicións de ocupación. 

1. Ocupación máxima 

A ocupación máxima da parcela será do 100%, atendendo en todo caso ás seguintes 

condicións: 

a) Sen prexuízo das condicións establecidas para voos e saíntes, a ocupación máxima en 

cada planta deberá respectar as aliñacións e recuamentos establecidos no apartado 

anterior. 

b) En planta baixa do corpo de edificación singular (cota +41,00) a ocupación máxima non 

poderá exceder do 65% da superficie comprendida dentro das liñas de edificación ou 

aliñacións interiores definidas nos planos de ordenación e na documentación gráfica da 

presente ordenanza.  A superficie ocupada nesta planta, deberá gardar un recuamento 

mínimo de tres (3) metros respecto da liña edificación garantindo un espazo baleiro a 

modo de soportal. 

2.3.1.5.- Condicións de volume. 

1. Altura da edificación. 

a) Altura en número de plantas. 

A altura máxima da edificación por encima da cota de referencia (rasante da rúa Pi y 

Margall e Praza-miradoiro) será de sete (7) plantas, respectando sempre as liñas de 

recuamento mínimo que se sinalan na documentación gráfica da presente ordenanza. 

b) Altura máxima en metros. 

A altura máxima da edificación singular será de vinte e tres metros e cincuenta centímetros 

(23,5 m), medidos desde a cota de referencia +41,00 (rasante da rúa Pi y Margall e 

Praza-miradoiro), fixando unha cota máxima de +63,50. 

A altura do corpo de edificación do zócolo non poderá superar a cota +41,00 incluíndo 

os elementos construtivos necesarios e os paquetes de pavimentación dos espazos de uso 

público. 
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2. Construcións por riba da altura máxima. 

Agás no caso da edificación das casas catalogadas do Barrio do Cura, as cubertas da 

edificación serán planas, non admitíndose solucións de cubertas inclinadas. 

No seu lugar, sobre a última planta permitida da edificación residencial admítese a 

construción dunha planta ático que deberá quedar inscrita no sólido capaz definido polos 

planos trazados polas arestas superiores do último forxado cunha inclinación de corenta e 

cinco (45) graos sesaxesimais e por un plano horizontal situado a trescentos setenta e cinco 

(375) centímetros de altura da cara superior de dito forxado. A planta ático computará, en 

todo caso, a efectos da edificabilidade. 

Sobre a cuberta da planta ático permitirase a realización dunha sobrecuberta, que en todo 

caso deberá quedar no mesmo sólido capaz definido no parágrafo anterior, a efectos de 

agrupar os elementos necesarios das instalacións de ventilación, chemineas, etc.. no menor 
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número posible de elementos unitarios, que deberán ser deseñados de forma integrada co 

resto da edificación en materiais e acabados adecuados para quedar vistos.  

Sobre a  sobrecuberta permitirase, de ser necesario, a instalación de paneis para captación 

de enerxía sempre que se manteñan dentro da mesma envolvente. 

Queda expresamente prohibida a instalación de letreiros e/ou emblemas, así como calquera 

instalación allea á ás propias da edificación como antenas de telefonía, etc... 

Nos espazos de uso público sobre o corpo de zócolo, admítese unicamente a instalación de 

elementos propios do mobiliario e das instalacións urbanas. 

3. Saíntes e voos de fachadas. 

Fora da volumetría definida polas condicións de posición e de altura definidas, admítense 

saíntes e vos nas condicións establecidas no apartado 3.3.1.g) das Normas Urbanísticas do 

PXOM. No caso de que os houbese teranse en conta a efectos do cómputo da edificabilidade 

nos termos establecidos no artigo 64.5 do RLSG. 

1. Seccións de comprobación. 

Todas estas condicións comprobaranse en tantos cortes fose necesario como se recolle nas 

condicións xerais, como se recolle a modo de exemplo nas seccións que acompañan á 

presente ordenanza e nos planos de aliñacións e alturas OD-03 da ordenación detallada. 

2.3.1.6.- Edificabilidade máxima. 

A edificabilidade máxima do conxunto da zona de ordenación BC-R01 será de 11.652 m2  de 

superficie de teito construíble.  

Desta edificabilidade destinaranse a usos residenciais, que necesariamente deberán dispoñerse 

por riba da rasante da Praza-miradoiro, un máximo de 6.122 m2 de teito. A edificabilidade 

restante destinarase a usos non residenciais compatibles, segundo as condicións de uso 

establecidas nesta ordenanza. 

A edificación das casas do Barrio do Cura non se ten en conta a efectos da edificabilidade máxima 

toda vez que será cedida ao concello de Vigo con destino a usos dotacionais públicos nos termos 

estipulados no convenio incorporado á Modificación Puntual do PXOU para a reordenación do 

ámbito do Barrio do Cura. 

2.3.1.7.- Cesións de Uso Público. 

As superficies non ocupadas pola edificación sobre cada os planos correspondentes ao último 

forxado edificable en cada punto do corpo do zócolo, segundo se definen nas condicións de 

posición e ocupación da presente ordenanza, serán de uso público, establecéndose a tal efecto o 

correspondente dereito de superficie, para a súa integración no conxunto do espazo de uso público 

da Praza-miradoiro e do contorno das casas do Barrio do Cura. 
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Será igualmente de uso público nas mesmas condicións a superficie non ocupada en planta baixa 

(planta a cota +41,00 m) do corpo de edificación singular, que suporá cando menos o 35 % de 

superficie incluída dentro das aliñacións interiores establecidas para dito corpo. 

 

2.3.1.8.- Condicións estéticas. 

Os edificios que se desenvolvan nesta zona de ordenación realizaranse empregando materiais, 

cores e regras compositivas que procuren facilitar un diálogo formal acaído entre a linguaxe 

estética das edificacións do Casco Vello e a cualidade contemporánea da edificación que se 

proxecte nesta parcela, de xeito que a actuación aporte un estrato coherente na construción da 

cidade. Terase así mesmo en consideración, o recollido na “Guía de cor e materias para a grande 

área paisaxística das Rías Baixas” redactada pola Xunta de Galicia. 

A edificación asentaranse a partir da condición da esixente topografía que determinará a 

aparición dun zócolo ou basamento, consecuencia da prolongación do plano de nivel definido 

polo Paseo de Alfonso. Isto fará que os edificios adquiran unha presenza preeminente que aínda 

existindo deberán introducir axustes compositivos e de materialidade que nuns casos relacióneno 
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adecuadamente coa escala das edificacións próximas ou por outra lle puidesen dar á vez a 

máxima levidade posible. Para iso, graduar, recuar, facetar e definir bandas de diferente 

materialidade serán elementos imprescindibles. 

Na súa composición, excepto nas áreas de zócolo (plantas debaixo da cota da praza), dominarán 

o oco e a transparencia fronte ao cego e o macizo. Prestarase especial atención ao tratamento 

das plantas baixas respecto da praza (planta cota +41.00), que deberán ser nas porcentaxes 

sinaladas baleiras ou asoportalados, quedando os seus acabados e definidos desde o primeiro 

momento da construción manténdose esa pauta de ordenación independentemente dos diferentes 

usos. Deberanse agrupar os diferentes elemento cegos (ascensores, cuartos de instalacións e 

contadores, etc..) para minimizar o impacto dos mesmos na transparencia desexada para esta 

planta.  

Partindo da premisa do dominio do oco e a transparencia, as plantas P2, P3 e P4 manterán polo 

menos unha proporción de cego sobre oco de polo menos un 25% maior que as restantes plantas 

superiores. 

2.3.1.9.- Condicións de Uso. 

a) Uso Principal: 

 Corpo de edificación sobre rasante rúa Pi y Margall (+41,00) 

 Residencial (Vivenda): Residencial colectivo en Categoría única. 

 Zócolo 

 Terciario comercial (Comercial): En edificio con vivendas. Categorías 1 , 2 e 3. 

b) Uso complementario: 

 Garaxe-aparcamento: Anexo a outros usos. Categoría 1, 2, 3 e 4 .(Con superficie que, 

en todo caso terá que ser a necesaria para asegurar o número de prazas 

correspondente por razón de uso e intensidade do edificio). 

c) Usos compatibles: 

 Terciario hoteleiro (Aloxamento colectivo): Hoteleiro en Categoría 1, 2 e 3. Residencias 

institucionais ata Categoría 3.  

Admisible só en plantas sobre rasante da rúa Pi y Margall (+41,00) cun máximo do 

30% da superficie. 

 Terciario oficinas (Oficinas):  En edificio con vivendas en Categoría 1e 2. 

 Terciario recreativo (Lugares de reunión): Categorías 1, 2 e 3 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Artesanía: Anexo a outros usos en Categoría 1 e 2. 
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Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa da edificación 

sobre rasante. 

 Dotacional educativo e cultural (cultural): Grupo único en Categoría Única.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Dotacional deportivo (cultural): Locais pechados en Categoría 1 e 2.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Dotacional sanitario-asistencial: Sanitario en edificios con outros usos en Categorías 

1, 2 e 3. Os usos asistenciais asimílanse ao uso sanitario regulado no PXOU. 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall. 

 Dotacional administrativo-institucional (Organismos oficiais): 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa da edificación 

sobre rasante. 

 Dotacional servizos públicos (Servizos xerais): Agás incompatibilidade do uso específico 

cos outros usos admitidos.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall. 

a) Usos prohibidos: 

Todos os demais 

2.3.1.10.- Condicións de protección 

1. Conxunto tradicional das casas do Barrio do Cura. 

Dentro desta zona de ordenación, inclúese o conxunto de vivendas que deron nome ao barrio, 

que corresponden aos números 10, 11 e 12 do Barrio do Cura ( Ref. Catastr. 24620-35-36-37-

38). 

Estas edificacións están incluídas no Catálogo do PXOM, para as que establece un nivel de 

protección ambiental polo valor evocativo do espazo do conxunto que configura unha escena de 

certo interese, tanto polo espazo público que xeran, como pola súa adaptación á topografía no 

tránsito da parte alta á baixa, escena integrada, en todo caso, na memoria da cidade. 

O conxunto das casas do Barrio do Cura, xunto co espazo orixinal circundante intégrase na 

ordenación regulada pola presente ordenanza para a súa conservación e rehabilitación con 

destino a equipamento público. Eliminaranse as construcións e elementos non orixinais, 

recuperando a volumetría orixinaria das vivendas. 

A edificación, cunha superficie de teito de 418,90 m², será obxecto de cesión en conxunto 

inmobiliario con destino a uso dotacional público, de conformidade co establecido no convenio 

incorporado á Modificación Puntual do PXOU para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura.  
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2. Fachada da Igrexa do Asilo das Hermanitas de los Ancianos Desamparados. 

Manterase a fachada (a rúa Pi y Margall) da igrexa do antigo Asilo das Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados, proxectada en 1921 por Manuel de Felipe Quintana Ochaita,  integrándoa no 

corpo de edificación singular sobre a cota da rúa Pi y Margall definido nesta ordenanza, 

respectando a súa posición orixinal. Para iso delimítase unha área de respecto creando un  

recuamento abucinado tal e como se reflicte nos planos de Ordenación O-01-4.2 e na 

documentación gráfica da presente Ordenanza. 

 

2.3.2.- ORDENANZA BC-R02 DE EDIFICACIÓN EN ALIÑACIÓN DE RÚA. 

2.3.2.1.- Ámbito e características. 

O ámbito de aplicación desta ordenanza é a área grafitada nos planos de ordenación coa clave 

BC-R02. Esta zona de ordenación corresponde as frontes consolidadas de edificación das rúas Pi 

y Margall, Llorente e Santa Marta que conforman o borde exterior do ámbito do Barrio do Cura. 
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A tipoloxía edificatoria correspóndese coa de edificación entre medianeiras en aliñación de rúa. 

A fachada interior desta peza urbana delimita, xunto coa edificación singular prevista na zona de 

ordenación BC-R01, o espazo máis significativo da actuación de reordenación do ámbito do Barrio 

do Cura: a Praza-miradoiro, a cota +41,00. Exteriormente, axusta as actuais aliñacións para 

permitir a necesaria ampliación da sección funcional das rúas Llorente e Santa Marta. 

O uso principal é o residencial (vivenda colectiva). 

A superficie desta zona de ordenación é de 3.454 m². 

2.3.2.1.- Parcela mínima 

1. Ten a consideración de parcela mínima calquera parcela suficientemente documentada como 

tal, por calquera medio admitido en dereito, existente ou agrupación de existentes con 

anterioridade á Aprobación Inicial da presente Modificación Puntual do PXOU cando cumpra 

as seguintes condicións: 

a) Que sexa capaz de acoller unha vivenda que cumpra coas condicións mínimas  

establecidas para as vivendas nas Normas Urbanísticas do PXOU e no Decreto 29/2010, 

do 4 de marzo de 2010, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas 

de Galicia (NHV-2010), así como coas de vivenda exterior.  

b) Que poda resolver o acceso e reserva das prazas de garaxe que lle correspondan por 

razón do uso. Poderá resolver dita dotación por compra de prazas de aparcadoiro 

situadas noutros edificios, situados a menos de douscentos cincuenta (250) metros, que 

non estean vinculadas ás esixencias mínimas correspondentes a ditos edificios. Deberán 

figurar como vinculación Rexistral. 

2. Para efectos de parcelacións, segregacións de parcela e operacións de regularizacións de 

predios, as unidades resultantes deberán cumprir as seguintes condicións:  

a) A parcela deberá cumprir a condición de parcela mínima do número anterior, e as 

seguintes condicións: 

• Deberán ter unha fronte mínima á rúa ou a espazo libre de uso público igual ou 

maior a oito (8) metros. 

• A superficie mínima de parcela será a resultante dunha fronte de oito (8) metros 

polo fondo edificable fixado.  

b) Deberá garantir que poidan cumprirse as condicións de garaxe aparcadoiro por razón 

do uso e intensidade. 

2.3.2.2.- Condicións de posición da edificación. 

1. Condicións xerais. 

A edificación disporase dentro das aliñacións oficiais grafitadas nos planos de ordenación. 
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Respectará, ademais, as liñas de edificación definidas polas aliñacións interiores e os 

recuamentos mínimos indicados para cada unha das plantas nos planos de ordenación e/ou 

na documentación gráfica desta ordenanza.  

A edificación cumprirá ademais as seguintes condicións de posición: 

2. Cota de orixe e referencia. 

A medición da altura da edificación toma como cotas de referencia as rasantes das rúas Pi y 

Margall, Llorente e Santa Marta, así como a cota da Praza-miradoiro proxectada (+41,00). 

En todo caso, as edificacións deberán de nivelar unha das súas plantas na cota +41,00 nun 

fondo mínimo de tres (3) metros medido dende a aliñación interior, de modo que a superficie 

de cesión de uso público á que se refire o apartado 2.3.2.3.b desta ordenanza se resolva na 

mesma rasante da Praza-miradoiro. 

3. Posición da edificación na parcela 

 

Establécense os seguintes recuamentos da edificación respecto das aliñacións oficiais: 
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RECUAMENTO DA EDIFICACIÓN RESPECTO DAS ALIÑACIÓNS OFICIAIS 

ALIÑACIÓN Á RÚA  RECUAMENTO (R) en metros 

PI Y MARGALL   Non se establece recuamento. 

LLORENTE  3,5 m. 

SANTA MARTA   2 m. 

A superficie de parcela non ocupada pola edificación deberá quedar axardinada.  

 

4. Posición en relación ao eixo de rúa. 

A edificación separarase do eixo da rúa a que de fronte a seguinte distancia (S) en función 

do número de plantas: 

SEPARACIÓN DA EDIFICACIÓN AO EIXO DE RÚA EN FUNCIÓN DO NÚMERO DE PLANTAS 

N° DE PLANTAS  SEPARACIÓN (S) en metros 

ATA 4   4 m. 

5   6 m. 

6   8 m. 

7 10 m. 

8 12 m. 

9 14 m. 
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5. Fondo da edificación. 

O fondo máximo da edificación será o grafitado tanto nos planos de Ordenación-Aliñacións 

como nos esquemas gráficos da presente ordenanza: 

Por riba da cota +41,00 (cota de referencia da Praza-miradoiro), o fondo edificable será o 

definido polas aliñacións interiores que conforman dita praza, e que se determinan 

graficamente nos planos de Ordenación-Aliñacións e nos esquemas gráficos da presente 

ordenanza.  
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Por debaixo da cota +41,00 non se limita o fondo edificable, pudendo chegar a edificación 

ao lindeiro de fondo da parcela. Neste caso a edificación non poderá superar dita cota 

+41,00 incluíndo os elementos construtivos necesarios e os paquetes de pavimentación dos 

espazos de uso público.  
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2.3.2.3.- Condicións de ocupación. 

1. Ocupación máxima 

A ocupación máxima da parcela será do 100%, atendendo en todo caso ás seguintes 

condicións: 

a) Sen prexuízo das condicións establecidas para voos e saíntes, a ocupación máxima en 

cada planta deberá respectar as aliñacións e recuamentos mínimos establecidos no 

apartado anterior  

b) Na planta correspondente á planta baixa da Praza-miradoiro (cota +41,00) a ocupación 

máxima non poderá exceder do 65% da superficie que resulta de aplicar as anteriores 

condicións de posición para esta planta. A superficie ocupada nesta planta, deberá 

ademais gardar un recuamento mínimo de tres (3) metros respecto da aliñación interior 

da edificación á praza, garantindo un espazo baleiro en soportal na fronte da mesma. 

2.3.2.4.- Condicións de volume. 

2. Altura da edificación. 

a) Altura en número de plantas. 

A altura da edificación e a definida nos planos de ordenación e na documentación 

gráfica da presente ordenanza, respectando en todo caso as liñas de recuamento 

mínimo indicadas no anterior apartado de condicións de posición da edificación. 

A altura máxima da edificación nesta zona de ordenación é de nove (9) plantas que se 

verificará para cada unha das seccións de comprobación establecidas a tal efecto nos 

planos de aliñacións, podéndose atopar a cota de referencia a unha distancia non maior 

de cento cincuenta (150) centímetros do forxado de planta baixa en dita sección. 

Na zona próxima ao edificio catalogado existente no cuarteirón, limítase a altura as 

mesmas catro (4) plantas das que consta dita edificación segundo se define na 

documentación gráfica da ordenanza. 

b) Altura máxima en metros. 

A altura máxima será de trinta (30) metros, medidos desde a cota de rasante das rúas 

de bordo, ou ben dende a cota inferior da planta baixa, en cada unha das seccións de 

comprobación establecidos a tal efecto nos planos de aliñacións.  
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3. Construcións por riba da altura máxima. 

Sobre a última planta permitida en cada corte admítese a construción dunha planta ático que 

deberá quedar inscrita no sólido capaz definido polos planos trazados cunha inclinación de 

corenta e cinco (45) graos sesaxesimais polas arestas superiores do último forxado e un plano 

horizontal situado a trescentos setenta e cinco (375) centímetros de altura da cara superior 

de dito forxado. A planta ático computará en todo caso a efectos da edificabilidade. 

Sobre a cuberta da planta ático permitirase a realización dunha sobrecuberta, que en todo 

caso deberá quedar no mesmo sólido capaz definido no parágrafo anterior, a efectos de 

agrupar os elementos necesarios das instalacións de ventilación, chemineas, etc.. no menor 

número posible de elementos unitarios, que deberán ser deseñados de forma integrada co 

resto da edificación en materiais e acabados adecuados para quedar vistos.  

Sobre a  sobrecuberta permitirase, de ser necesario, a instalación de paneis para captación 

de enerxía sempre que manteñan a mesma. 

4. Saíntes e voos de fachadas. 

Fora da volumetría definida polas condicións de posición e de altura definidas, admítense 

saíntes e vos nas condicións establecidas no apartado 3.3.1.g) das Normas Urbanísticas do 

PXOM. No caso de que os houbese teranse en conta a efectos do cómputo da edificabilidade 

nos termos establecidos no artigo 64.5 do RLSG. 

5. Seccións de comprobación. 

Todas estas condicións comprobaranse en tantos cortes fose necesario como se recolle nas 

condicións xerais, como se recolle a modo de exemplo nas seccións que acompañan á 

presente ordenanza e nos planos de aliñacións e alturas OD-03 da ordenación detallada. 
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2.3.2.5.- Condicións de aproveitamento. 

1. Dereito edificatorio. 

O dereito edificatorio máximo de cada parcela, ou edificabilidade total permitida, será o 

correspondente ao aproveitamento real do sólido capaz definido como resultado da 

aplicación sobre a parcela das anteriores condicións de posición, ocupación e volume. 

No caso de que a parcela se atope nunha sección do sólido capaz con distintas rasantes de 

referencia nas súas frontes, aos efectos do cálculo do dereito edificatorio contabilizarase a 

superficie completa das plantas situadas sobre a rasante máis baixa, e dicir, das plantas que 

conforme aos criterios de medición de altura expresados no punto anterior teñan a 

consideración de plantas sobre rasante. 

A efectos do cálculo do dereito edificatorio non se terán en consideración as plantas en soto. 

Tampouco se terán en consideración os posibles áticos nin voos e saíntes de fachada. 

2. Condicións de aplicación da edificabilidade. 

O dereito edificatorio ou edificabilidade así definido para cada parcela, deberá 

materializarase de acordo coas seguintes condicións: 

 Deberanse respectar as condicións de posición, ocupación e volume establecidas nos 

apartados anteriores. 

 Cando menos un 20% da edificabilidade da parcela deberá destinarse a usos 

compatibles, distintos do residencial. 

O dereito edificatorio resultante calculado para o conxunto da zona de ordenación BC-R02 

é de 22.648 m2, dos que un máximo de 18.118 m2 poderán destinarse a uso residencial, 

debendo destinaranse a edificabilidade restante a outros usos compatibles. 

2.3.2.6.- Cesións de Uso Público. 

As superficies das parcelas que quedan fora da aliñación interior á Praza miradoiro quedarán 

niveladas, incluídos elementos construtivos e paquete de pavimentación, á cota +41,00 e serán 

de uso público, establecéndose a tal efecto o correspondente dereito de superficie, para a súa 

integración no conxunto do espazo de uso público da Praza-miradoiro.  

Nas mesmas condicións deberá cederse, ademais, para uso publico un mínimo do 35% da 

superficie incluída dentro das liñas de edificación da planta correspondente á planta baixa a nivel 

da Praza-miradoiro (cota +41,00). Esta cesión de uso de superficie comprenderá cando menos 

un fondo de tres (3) metros medidos dende a aliñación interior da edificación, e o espazo previsto 

para a pasaxe de conexión entre a rúa Llorente e o interior da Praza, definido nos planos de 

ordenación e na documentación gráfica desta ordenanza. 
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2.3.2.7.- Condicións estéticas. 

Os edificios que se desenvolvan nesta zona de ordenación realizaranse empregando materiais, 

cores e regras compositivas que procuren facilitar un diálogo formal acaído entre a linguaxe 

estética das edificacións do Casco Vello e a cualidade contemporánea da edificación que se 

proxecte nesta zona de ordenación, de xeito que a actuación aporte un estrato coherente na 

construción da cidade. Terase así mesmo en consideración, o recollido na “Guía de cor e materias 

para a grande área paisaxística das Rías Baixas” redactada pola Xunta de Galicia. 

Ao igual que a edificación da zona de ordenación BC-R01, os edificios que se desenvolvan nesta 

zona de ordenación asentaranse a partir da condición da esixente topografía que determinará a 

aparición dun zócolo ou basamento, consecuencia da prolongación do plano de nivel definido 

polo Paseo de Alfonso. Isto fará que os edificios adquiran unha presenza preeminente recomenda  

introducir criterios compositivos e materiais que permitan unha relación acaída coas diferentes 

escalas das edificacións do contorno. 

Na súa composición, excepto nas áreas de zócolo (plantas debaixo da cota da praza), dominarán 

o oco e a transparencia fronte ao cego e o macizo. Prestarase especial atención ao tratamento 

das plantas baixas respecto da praza (planta cota +41.00), que deberán ser nas porcentaxes 

sinaladas baleiras ou en formación de soportais, quedando acabados e definidos desde o primeiro 

momento da construción, manténdose esa pauta de ordenación independentemente dos 
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diferentes usos. Deberanse agrupar o diferentes elemento cegos (ascensores, cuartos de 

instalacións e contadores, etc..) para minimizar o impacto dos mesmos na transparencia desexada 

para esta planta. A superficie ocupada nesta planta que supón a 65% da área delimitada tanto 

no plano O-1-4.2 como na presente ordenanza, deberá estar contida como mínimo a unha 

distancia de 3m.  recuada respecto da liña da proxección vertical da planta inmediatamente 

superior garantindo o espazo baleiro ou  asoportalado. 

2.3.2.8.- Condicións de Uso. 

a) Uso Principal: 

 Residencial (Vivenda): Residencial colectivo en Categoría única.  

Limítase o uso residencial a un máximo do 80% da edificabilidade total da parcela.  

b) Uso complementario: 

 Garaxe-aparcamento: Anexo a outros usos. Categoría 1, 2, 3 e 4 .(Con superficie que, 

en todo caso terá que ser a necesaria para asegurar o número de prazas 

correspondente por razón de uso e intensidade do edificio). 

c) Usos compatibles: 

 Terciario comercial (Comercial): En edificio con vivendas. Categorías 1, 2 e 3.  

Admisible en planta baixa da edificación e en calquera planta por debaixo da rasante 

da Praza-miradoiro proxectada (cota +41,00). 

 Terciario hoteleiro (Aloxamento colectivo): Hoteleiro en Categoría 1, 2 e 3. Residencias 

institucionais ata Categoría 3.  

 Terciario oficinas (Oficinas):  En edificio con vivendas en Categoría 1e 2. 

 Terciario recreativo (Lugares de reunión): Categorías 1, 2 e 3 

Admisible en planta baixa da edificación e en calquera planta por debaixo da rasante 

da Praza-miradoiro. 

 Artesanía: Anexo a outros usos en Categoría 1 e 2. 

Admisible en planta baixa da edificación e en calquera planta por debaixo da rasante 

da Praza-miradoiro. 

 Dotacional educativo e cultural (cultural): Grupo único en Categoría Única.  

Admisible en planta baixa da edificación e en calquera planta por debaixo da rasante 

da Praza-miradoiro. 

 Dotacional deportivo (cultural): Locais pechados en Categoría 1 e 2.  

Admisible en planta baixa da edificación e en calquera planta por debaixo da rasante 

da Praza-miradoiro. 

 Dotacional sanitario-asistencial: Sanitario en edificios con outros usos en Categorías 

1, 2 e 3. Os usos asistenciais asimílanse ao uso sanitario regulado no PXOU. 
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Admisible en planta baixa da edificación e en calquera planta por debaixo da rasante 

da Praza-miradoiro. 

 Dotacional administrativo-institucional (Organismos oficiais). 

 Dotacional servizos públicos (Servizos xerais): Agás incompatibilidade do uso específico 

cos outros usos admitidos.  

Admisible en planta baixa da edificación e en calquera planta por debaixo da rasante 

da Praza-miradoiro. 

d) Usos prohibidos: 

Todos os demais. 

 

2.3.3.- ORDENANZA BC-R03 DE EDIFICACIÓN EN REMATE DE CUARTEIRÓN. 

2.3.3.1.- Ámbito e características. 

O ámbito de aplicación desta ordenanza é a área grafitada nos planos de ordenación coa clave 

BC-R03. Esta zona de ordenación corresponde á peza de remate do cuarteirón inacabado 

formado polas rúas C. de Torrecedeira e Gaiteiro Ricardo Portela.  

 

A tipoloxía edificatoria correspóndese coa de edificación entre medianeiras en aliñación de rúa.  
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A edificación a regular nesta zona de ordenación está fortemente condicionada pola tipoloxía das 

edificacións que conforman o cuarteirón, a medianeira da edificación lindeira (Rúa Torrecedeira 

núm. 4) que traslada a imaxe dunha peza urbana inacabada, así como polas grandes diferencias 

de rasante entre as rúas C. de Torrecedeira e Gaiteiro Ricardo Portela. 

O uso principal é o residencial (vivenda colectiva). 

A superficie desta zona de ordenación é de 898 m². 

2.3.3.2.- Parcela mínima 

Dadas as súas características e o obxectivo da ordenación, o conxunto do ámbito da zona de 

ordenación deberá constituír unha única parcela, non admitíndose a súa división. 

A edificación desta zona de ordenación deberá desenvolverse nun único proxecto. 

2.3.3.3.- Condicións de posición da edificación. 

1. Condicións xerais. 

A edificación disporase dentro das aliñacións oficiais grafitadas nos planos de ordenación. 

Respectará, ademais, as liñas de edificación definidas polas aliñacións interiores e os 

recuamentos mínimos indicados para cada unha das plantas nos planos de ordenación e/ou 

na documentación gráfica desta ordenanza.  

A edificación cumprirá ademais as seguintes condicións de posición: 

2. Cota de orixe e referencia. 

A medición da altura da edificación toma como cotas de referencia as rasantes das rúas C. 

de Torrecedeira e Gaiteiro Ricardo Portela,  

3. Recuamentos da edificación. 

a) Fronte a Rúa  Gaiteiro Ricardo Portela: 

A edificación gardará os recuamentos mínimos que se sinalan nos planos de ordenación 

e na documentación gráfica da presente ordenanza. 

b) Fronte a Rúa  Torrecedeira: 

En planta baixa non se establecen recuamentos. 

No resto das plantas (2-7 plantas) a edificación gardará os recuamentos mínimos que 

se sinalan nos planos de ordenación e na documentación gráfica da presente 

ordenanza. 

c) Respecto da parcelas lindeiras: 

Non se establecen recuamentos, podéndose encostar en todas as plantas. No caso de 

que se pretenda abrir luces deberá gardarse un recuamento mínimo de 3m. 
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4.  Fondo edificable. 

O fondo máximo da edificación será o grafitado tanto nos planos de Ordenación-

Aliñacións como nos esquemas gráficos da presente ordenanza, que corresponde a: 

 Sobre a rasante da rúa Torrecedeira o fondo edificable o resultante de aplicar as 

anteriores condicións de recuamento, dando continuidade á liña da edificación lindeira 

cuxa medianeira preténdese rematar. 

 Por baixo da rasante da rúa Torrecedeira a edificación pode ocupar toda a parcela, 

respectando en todo caso os límites definidos polas liñas de recuamento mínimo. 

2.3.3.4.- Condicións de ocupación. 

A ocupación máxima da parcela será do 100%. 

En todo caso, e sen prexuízo das condicións establecidas para voos e saíntes, a ocupación en cada 

planta deberá respectar as aliñacións e recuamentos establecidos no apartado anterior.  

2.3.3.5.- Condicións de volume. 

1. Altura máxima da edificación. 

a) Altura en número de plantas. 

A altura da edificación e a definida nos planos de ordenación e na documentación 

gráfica da presente ordenanza, respectando en todo caso as liñas de recuamento 

mínimo indicadas no anterior apartado de condicións de posición da edificación. 
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En todo caso, a altura máxima da edificación nesta zona de ordenación é de sete (7) 

plantas  

b) Altura máxima en metros. 

A altura máxima da edificación non poderá superar a do edificio existente colindante 

coa parcela. En todo caso, non se poderán superar as cotas de coroación que para cada 

corpo da edificación se establecen nos planos de ordenación e documentación gráfica 

da presente ordenanza, nomeadamente sobre os que está previsto o establecemento de 

dereito de superficie para uso público. 

2. Construcións por encima da altura 

Sobre a última planta permitida admítese a construción dunha planta ático que deberá 

quedar inscrita no sólido capaz definido polos planos trazados cunha inclinación de corenta 

e cinco (45) graos sesaxesimais polas arestas superiores do último forxado e un plano 

horizontal situado a trescentos setenta e cinco (375) centímetros de altura da cara superior 

de dito forxado. A altura máxima e a pendente da cuberta non poderán sobrepasar os planos 

da cuberta da edificación lindeira. A planta ático computará en todo caso a efectos da 

edificabilidade. 

Sobre a cuberta da planta ático permitirase a realización dunha sobrecuberta, que en todo 

caso deberá quedar no mesmo sólido capaz definido no parágrafo anterior e sometida á 

mesma condición de non sobrepasar os planos de cuberta da edificación lindeira,, a efectos 

de agrupar os elementos necesarios das instalacións de ventilación, chemineas, etc.. no 

menor número posible de elementos unitarios, que deberán ser deseñados de forma 

integrada co resto da edificación en materiais e acabados adecuados para quedar vistos.  

Sobre a  sobrecuberta permitirase, de ser necesario, a instalación de paneis para captación 

de enerxía sempre que manteñan a mesma limitación de volume. 

3. Saíntes e voos de fachadas. 

Fora da volumetría definida polas condicións de posición e de altura definidas, admítense 

saíntes e vos nas condicións establecidas no apartado 3.3.1.g) das Normas Urbanísticas do 

PXOM. No caso de que os houbese teranse en conta a efectos do cómputo da edificabilidade 

nos termos establecidos no artigo 64.5 do RLSG. 
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4. Sección de comprobación. 

Todas estas condicións comprobaranse en tantos cortes fose necesario como se recolle nas 

condicións xerais, como se recolle a modo de exemplo nas seccións que acompañan á 

presente ordenanza e nos planos de aliñacións e alturas OD-03 da ordenación detallada. 

2.3.3.6.- Edificabilidade máxima. 

A edificabilidade máxima do conxunto desta zona de ordenación é de 4.625,00 m2 de teito. 

Cando menos un 15% da edificabilidade da parcela deberá destinarse a usos compatibles, 

distintos do residencial. 

2.3.3.7.- Cesións de Uso.  
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Propóñense dúas zonas de cesión de uso público: unha a cota 14,00 m. coa finalidade de dar 

continuidade ao paso existente na actualidade ao Convento de San Francisco, e outra a cota 

22,00 m. para conformar un atrio á gardería, e un miradoiro vinculado ao elevador proxectado 

para conectar a rúa Gaiteiro Ricardo Portela coa Rúa Torrecedeira. 

2.3.3.8.- Condicións de Uso. 

a) Uso Principal: 

 Residencial (Vivenda): Residencial colectivo en Categoría única. 

 Limítase o uso residencial a un máximo do 85% da edificabilidade total da parcela.  

b) Uso complementario: 

 Garaxe-aparcamento: Anexo a outros usos. Categoría 1, 2, 3 e 4 .(Con superficie que, 

en todo caso terá que ser a necesaria para asegurar o número de prazas 

correspondente por razón de uso e intensidade do edificio). 

c) Usos compatibles: 

 Terciario comercial (Comercial): En edificio con vivendas. Categorías 1 , 2 e 3. 

 Terciario hoteleiro (Aloxamento colectivo): Hoteleiro en Categoría 1, 2 e 3. Residencias 

institucionais ata Categoría 3.  

Admisible só en plantas sobre rasante da rúa Pi y Margall (+41,00) cun máximo do 

30% da superficie. 

 Terciario oficinas (Oficinas):  En edificio con vivendas en Categoría 1e 2. 

 Terciario recreativo (Lugares de reunión): Categorías 1, 2 e 3 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Artesanía: Anexo a outros usos en Categoría 1 e 2. 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa da edificación 

sobre rasante. 

 Dotacional educativo e cultural (cultural): Grupo único en Categoría Única.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Dotacional deportivo (cultural): Locais pechados en Categoría 1 e 2.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Dotacional sanitario-asistencial: Sanitario en edificios con outros usos en Categorías 

1, 2 e 3. Os usos asistenciais asimílanse ao uso sanitario regulado no PXOU. 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall. 
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 Dotacional administrativo-institucional (Organismos oficiais): 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa da edificación 

sobre rasante. 

 Dotacional servizos públicos (Servizos xerais): Agás incompatibilidade do uso específico 

cos outros usos admitidos.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall. 

b) Usos prohibidos: 

Todos os demais 

2.3.3.9.- Condicións estéticas. 

A edificación desta zona de ordenación ten a vocación de ser remate e acabado da mazá á que 

se encosta. Por tanto debese ter un certo grao de neutralidade e analoxía coa arquitectura 

preexistente. Prestarase especial atención á resolución das diferentes aliñacións que o edificio xera 

e que deberá harmonizar. Aínda que no testeiro non se abran ocos, tratarase coa mesma 

dignidade e materialidade das fachadas principais, introducindo elemento formais ou  

compositivos (patio recuamento, crebado) que garantirán a dignidade desta fachada. Así mesmo 

a proximidade do convento merece unha acción de integración e respecto necesario na súa  

materialidade polo que a pedra deberá ser un material dominante na súa conformación. 

2.3.3.10.- Outras condicións. 

En todo o non recollido nos apartados anteriores estarase ao establecido nas Normas Urbanísticas 

Xerais do Plan Xeral vixente. 

 

2.3.4.- ORDENANZA BC-DO6. DOTACIONAL-GARDERÍA.  

2.3.4.1.- Ámbito de aplicación e características 

O ámbito de aplicación desta ordenanza é a área grafitada nos planos de ordenación coa clave 

BC-D06.  

Corresponde esta ordenanza á parcela dotacional pública destinada a gardería infantil.  

A superficie desta zona de ordenación é de 752 m². 

2.3.4.2.- Condicións de posición e de edificación. 

1. Área edificable. 

A edificación disporase dentro das aliñacións oficiais grafitadas nos planos de ordenación. 

Respectará, ademais, as liñas de edificación definidas polas aliñacións interiores e os 

recuamentos mínimos indicados para cada unha das plantas nos planos de ordenación e/ou 

na documentación gráfica desta ordenanza.  
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2. Separación a lindeiros. 

A edificación poderá encostar en calquera planta á parcela lindeira (BC-R03). 

3. Altura máxima da edificación e cota de referencia. 

A medición da altura da edificación toma como cotas de referencia as rasantes das rúas C. 

de Torrecedeira (cota +28,00) e a cota +22,00 da propia parcela. 

A altura máxima en número de plantas é de tres plantas desde a cota +22,00 m (cota da 

parcela), e dunha planta desde a rasante da rúa Torrecedeira (+28,00). 

A altura máxima en metros é de 3 metros para as dúas primeiras plantas medidas desde a 

cota +22,00 e de 4,50 m. para a última planta. 

4. Tratamento da topografía. 

Tanto a edificación como a urbanización da parcela terán en conta o desnivel existente entre 

a rúa Torrecedeira e a propia parcela. Deberá amortecerse ese desnivel tanto mediante a 

propia edificación como coa creación de plataformas dentro da mesma parcela. 

2.3.4.3.- Edificabilidade máxima. 

A edificabilidade máxima será de 2,5 m2 de teito construíble por metro cadrado de parcela. 

 

2.3.4.4.- Condicións de ocupación. 

Ocupación sobre rasante: a delimitada polas liñas de recuamentos mínimos definidos. 

Ocupación baixo rasante: o 85% da superficie da parcela. 

2.3.4.5.- Condicións de uso. 

a) Uso Principal: 

 Dotacional educativo e cultural (cultural): Grupo único en Categoría Única.  

b) Usos compatibles (so ligados ao uso principal): 

 Terciario comercial (Comercial): Categorías 1e 2. 

 Terciario oficinas (Oficinas):  en Categoría 1e 2. 

 Terciario recreativo (Lugares de reunión): Categorías 1, 2 e 3 

 Artesanía: Anexo a outros usos en Categoría 1. 

 Dotacional deportivo (cultural): en Categoría 1 e 2.  

 Dotacional administrativo-institucional (Organismos oficiais) 

 Garaxe-aparcamento: Anexo a outros usos. Categoría 1, 2, 3 (Con superficie que, en 

todo caso terá que ser a necesaria para asegurar o número de prazas correspondente 

por razón de uso e intensidade do edificio). 
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2.3.5.- ORDENANZA BC-R04 DE EDIFICACIÓN EN BLOQUE ILLADO 

2.3.5.1.- Ámbito de aplicación e características 

O ámbito de aplicación desta ordenanza é a área grafitada nos planos de ordenación coa clave 

BC-R04. A totalidade desta zona de ordenación atópase dentro do ámbito de solo urbano non 

consolidado. 

Corresponde esta ordenanza á tipoloxía de edificación illada en bloque aberto, con ou sen patios 

de parcela pechados ou abertos.  

O uso característico é o residencial  (vivenda colectiva). 

 

2.3.5.2.- Parcela mínima 

Dado o carácter singular da edificación regulada nesta ordenanza, o conxunto do ámbito da zona 

de ordenación deberá constituír unha única parcela, non admitíndose a súa división, sen prexuízo 

da parcela de resultado que, en equidistribución, corresponda ao Concello de Vigo como cesión 

obrigatoria, gratuíta e libre de cargas correspondente do 10% do aproveitamento tipo do área de 

repartición. 

A edificación sobre esta parcela deberá desenvolverse nun proxecto unitario. 
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2.3.5.3.- Condicións de posición da edificación. 

1. Condicións xerais. 

A edificación disporase dentro das aliñacións oficiais grafitadas. Nas plantas P3 a P6  

respectará, ademais, as liñas de edificación definidas polos recuamentos mínimos indicados 

nos planos de ordenación e na documentación gráfica da ordenanza.  

Toda a edificación cumprirá as seguintes determinacións de posición: 

2. Posición en relación ao eixo de rúa 

Nas frontes ás rúas Poboadores e Santa Marta a edificación separarase a seguinte distancia 

(S) medida respecto do eixo da rúa en función do número de plantas: 

SEPARACIÓN DA EDIFICACIÓN AO EIXO DE RÚA EN FUNCIÓN DA ALTURA 

N° DE PLANTAS  SEPARACIÓN (S) en metros 

ATA 4 4 m. 

5 6 m. 

6 8 m. 

3. Fondo da edificación. 

O fondo máximo da edificación será o grafitado tanto nos planos de Ordenación-Aliñacións 

como nos esquemas da presente ordenanza. 

2.3.5.4.- Condicións de ocupación. 

1. Área de movemento da edificación. 

Considérase área de movemento a resultante de aplicar as condicións de posición do edificio 

dentro da parcela edificable e determina a zona desta que é susceptible de ser ocupada pola 

edificación. 

Na documentación gráfica da ordenanza delimítase a área de movemento da edificación 

como máximo dentro da cal deberá estar contida, necesariamente, a edificación. En todo 

caso será a edificación a que en fase de Proxecto e Licenza deberá respectar as condicións 

particulares de recuamentos que estean definidas para a parcela ou zona en concreto. 
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2. Ocupación máxima 

A ocupación máxima da parcela será do 100%, atendendo en todo caso ás seguintes 

condicións: 

a) A ocupación en planta baixa non poderá superar o 60% da superficie da parcela. A 

superficie ocupada en planta baixa localizarase preferentemente na  zona indicada na 

documentación gráfica da ordenanza. 

b) En planta P6 a ocupación máxima non poderá exceder do 50% da superficie 

comprendida entre as liñas de recuamento mínimo. 

2.3.5.5.- Condicións de volume. 

3. Cota de referencia  

A cota de referencia para a edificación que se proxecte na zona de ordenación BC-R01 será 

a cota +19.50. Esta cota corresponde á cota de nivelación de planta piso de planta baixa 

(P1) e serve como referencia para a medición da altura da edificación. A esta cota están 

referidas as seguintes consideracións. 

4. Altura da edificación 

a) Altura en número de plantas. 

A altura máxima da edificación será de seis (6) plantas, medidas desde a cota de 

referencia, respectando sempre as liñas de recuamento mínimo que se sinalan na 

documentación gráfica da presente ordenanza. 
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b) Altura máxima en metros. 

A altura máxima da edificación será de vinte e un (21) metros, medidos desde a cota de 

referencia, fixando unha cota máxima de +40.50, de xeito que a cuberta da edificación 

non rebase en ningún caso a cota da praza proxectada no ámbito da área de 

repartición. 

 

5. Construcións por encima de altura. 

Sobre a última planta permitida non se admitirá a construción de ningún elemento  habitable 

a efectos de que a edificación non interfira nas vistas desde a praza prevista sobre a zona de 

ordenación BC-T05 en cota +41.00. 

Sobre a cuberta da planta P6 se permitirá a realización dunha sobrecuberta, que en ningún 

caso excederá a cota +40.50 m, a efectos de agrupar os elementos necesarios das 

instalacións de ventilación, chemineas, etc.. no menor número posible de elementos unitarios, 

que deberán ser deseñados de forma integrada co resto da edificación en materiais e 

acabados adecuados para quedar vistos.  

Sobre a  sobecuberta permitirase, de ser necesario, a instalación de paneis para captación 

solar tendo en conta, en todo caso, que ningún elemento poderá exceder a cota máxima de 

+40.50 m. 

Queda expresamente prohibida a instalación de letreiros e/ou emblemas, así como calquera 

instalación allea á edificación como antenas de telefonía, etc... 

6. Saíntes e voos de fachadas. 

Fora da volumetría definida polas condicións de posición e de altura definidas, admítense 

saíntes e vos nas condicións establecidas no apartado 3.3.1.g) das Normas Urbanísticas do 

PXOM. No caso de que os houbese teranse en conta a efectos do cómputo da edificabilidade 

nos termos establecidos no artigo 64.5 do RLSG. 

 

 

2.3.5.6.- Cesións de Uso Público. 
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As superficies non ocupadas pola edificación en planta baixa serán de uso público, establecéndose 

a tal efecto o correspondente dereito de superficie, para garantir máxima permeabilidade entre 

as zonas verdes circundantes. 

2.3.5.7.- Edificabilidade máxima. 

A edificabilidade máxima do conxunto da zona de ordenación BC-R04 é de 11.800 m2. 

Será destinada a vivenda sometida a algún réxime de protección pública un mínimo do 16% desta 

edificabilidade. 

2.3.5.8.- Condicións estéticas. 

Os materiais, cores e regras compositivas empregados procurarán facilitar un diálogo formal 

acaído entre a linguaxe estética das edificacións do Casco Vello e a cualidade contemporánea da 

edificación que se proxecte nesta parcela, de xeito que a actuación aporte un estrato coherente na 

construción da cidade. Terase así mesmo en consideración, o recollido na “Guía de cor e materias 

para a grande área paisaxística das Rías Baixas” redactada pola Xunta de Galicia. 

A relación oco-macizo nas fachadas da edificación procurará garantir a presenza da pedra nas 

mesmas, facilitando o diálogo compositivo coa o arquitectura tradicional da contorna, agás no 

referido á planta baixa, que deberá ser diáfana en boa parte para garantir a permeabilidade 

entre as zonas verdes proxectadas. Procurarase, ademais, unha composición rítmica na que 

prevaleza a proporción vertical dos ocos sobre a horizontal. 

A edificación deberá ser sensible, no seu encontro coa contorna do Lavadoiro e o Cruceiro, ao 

carácter tradicional do espazo que envolve a estes elementos, recuándose e procurando a 

conservación dos elementos definidores do seu contorno que sexan compatibles coa ordenación 

proposta ( muro, etc... ). 

A cuberta do edificio terá consideración de quinta fachada e como tal deberá tratarse. Para elo 

deberá ter a mesma dignidade e rigor que calquera das outras fachadas prestando especial 

atención á integración e unidade de todos os elementos emerxentes (casetas de ascensores, 

ventilacións, chemineas, etc...). A cuberta por tanto materializarase ou ben cos elementos da 

propia fachada ou como cuberta axardinada adecuadamente deseñada. 

2.3.5.9.- Condicións de Uso. 

a) Uso Principal: 

 Residencial (Vivenda): Residencial colectivo en Categoría única. 

Un mínimo do 16% da edificabilidade residencial estará destinada a vivenda sometida 

a algún réxime de protección pública. 

b) Uso complementario: 

 Garaxe-aparcamento: Anexo a outros usos. Categoría 1, 2, 3 e 4 .(Con superficie que, 

en todo caso terá que ser a necesaria para asegurar o número de prazas 

correspondente por razón de uso e intensidade do edificio). 
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c) Usos compatibles: 

 Terciario comercial (Comercial): En edificio con vivendas. Categorías 1 , 2 e 3. 

 Terciario hoteleiro (Aloxamento colectivo): Hoteleiro en Categoría 1, 2 e 3. Residencias 

institucionais ata Categoría 3.  

Admisible só en plantas sobre rasante da rúa Pi y Margall (+41,00) cun máximo do 

30% da superficie. 

 Terciario oficinas (Oficinas):  En edificio con vivendas en Categoría 1e 2. 

 Terciario recreativo (Lugares de reunión): Categorías 1, 2 e 3 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Artesanía: Anexo a outros usos en Categoría 1 e 2. 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa da edificación 

sobre rasante. 

 Dotacional educativo e cultural (cultural): Grupo único en Categoría Única.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Dotacional deportivo (cultural): Locais pechados en Categoría 1 e 2.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Dotacional sanitario-asistencial: Sanitario en edificios con outros usos en Categorías 

1, 2 e 3. Os usos asistenciais asimílanse ao uso sanitario regulado no PXOU. 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall. 

 Dotacional administrativo-institucional (Organismos oficiais): 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa da edificación 

sobre rasante. 

 Dotacional servizos públicos (Servizos xerais): Agás incompatibilidade do uso específico 

cos outros usos admitidos.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall. 

c) Usos prohibidos: 

Todos os demais 

2.3.5.10.- Outras condicións. 

En todo o non recollido nos apartados anteriores estarase ao establecido nas Normas Urbanísticas 

Xerais do Plan Xeral vixente. 
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2.3.6.- ORDENANZA BC-T05 DE EDIFICACIÓN COMERCIAL EN ZÓCALO. 

2.3.6.1.- Definición e ámbito de aplicación. 

O ámbito de aplicación desta ordenanza é a área grafitada nos planos de ordenación coa clave 

BC-T05. A totalidade desta zona de ordenación atópase dentro do ámbito de solo urbano non 

consolidado. 

Esta zona de ordenación ocupa a meirande parte do espazo central e de maior entidade da 

ordenación proxectada para o Barrio do cura: a Praza miradoiro. 

 

Por debaixo da cota da Praza-miradoiro (+41,00), debido ás diferencias de cota coa rasante do 

novo vial proxectado de conexión entre a rúas Torrecedeira e Poboadores, a edificación conforma 

un zócolo sobre o novo vial, que acollerá usos comerciais en continuidade cos previstos na zona 

de ordenación BC-R01 (en solo urbano consolidado).  

A edificación regulada nesta ordenanza  conforma un parcialmente soterrado respecto da rasante 

do novo vial, sobre o que se sitúa a Praza-miradoiro a cota +41,00 m. 
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O uso característico é o Terciario  (comercial). 

A superficie desta zona de ordenación é de 2.245 m². 

2.3.6.2.- Parcela mínima 

Dado o carácter singular da edificación regulada nesta ordenanza, o conxunto do ámbito da zona 

de ordenación deberá constituír unha única parcela, non admitíndose a súa división. 

A edificación sobre esta parcela deberá desenvolverse nun proxecto unitario 

2.3.6.3.- Condicións da edificación e a súa posición. 

1. Condicións xerais.  

A edificación disporase dentro das aliñacións oficiais grafitadas nos planos de ordenación. 

Respectará, ademais, as liñas de edificación definidas polas aliñacións interiores e os 

recuamentos mínimos indicados para cada unha das plantas nos planos de ordenación e/ou 

na documentación gráfica desta ordenanza.  

2. Cota de orixe e referencia. 

A medición da altura da edificación toma como cotas de referencia a rasante do novo vial 

proxectado. 

A cota de coroación da edificación será a +41,00, correspondente á da Praza miradoiro 

interior.´ 

3. Fondo da edificación. 

O fondo edificable será o grafitado tanto nos planos de Ordenación-Aliñacións como nos 

esquemas gráficos da presente ordenanza. 

Por debaixo da cota +29,00 (cota de referencia do conxunto das casas do Barrio do Cura)  

non se limita o fondo edificable, pudendo chegar a edificación aos lindeiros da parcela. 

Por riba da cota +29,00 o fondo edificable será o definido polas aliñacións interiores que 

conforman os espazos libres de uso público no contorno das casas do Barrio do Cura, e que 

se definen graficamente nos planos de Ordenación-Aliñacións e nos esquemas gráficos da 

presente ordenanza. 

Dotaranse das condicións de ventilación e climatización que garantan as condicións 

hixiénicas e de salubridade dos usuarios. 

2.3.6.4.- Condicións de ocupación. 

1. Ocupación máxima 

A ocupación máxima da parcela será do 100%. En todo caso, e sen prexuízo das condicións 

establecidas para voos e saíntes, a ocupación máxima en cada planta deberá respectar as 

aliñacións e recuamentos establecidos no apartado anterior. 
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2.3.6.5.- Condicións de volume. 

1. Altura da edificación. 

A altura do corpo de edificación non poderá superar a cota +41,00 incluíndo os elementos 

construtivos necesarios e os paquetes de pavimentación dos espazos de uso público. 

Dentro de esta limitación de altura, non se establece un número máximo de plantas. En todo 

caso a altura das plantas da edificación deberá cumprir o establecido nas normas xerais de 

uso e na normativa sectorial que lle resulte de aplicación en razón do uso concreto a que se 

destine. 

2. Construcións por riba da altura máxima. 

Por riba da altura máxima unicamente se admite a instalación de elementos propios do 

espazo público: mobiliario e instalacións urbanas. 
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3. Saíntes e voos de fachadas. 

Fora da volumetría definida polas condicións de posición e de altura definidas, admítense 

saíntes e vos nas condicións establecidas no apartado 3.3.1.g) das Normas Urbanísticas do 

PXOM. No caso de que os houbese teranse en conta a efectos do cómputo da edificabilidade 

nos termos establecidos no artigo 64.5 do RLSG. 

2.3.6.6.- Edificabilidade máxima. 

A edificabilidade máxima do conxunto da zona de ordenación BC-T05 será de 5.055 m2 de 

superficie de teito construíble.  

2.3.6.7.- Cesións de Uso Público. 

As superficies non ocupadas pola edificación sobre os planos do último forxado edificable, 

segundo se definen nas condicións de posición e ocupación da presente ordenanza, serán de uso 

público, establecéndose a tal efecto o correspondente dereito de superficie, para a súa integración 

no conxunto do espazo de uso público da Praza-miradoiro e do contorno das casas do Barrio do 

Cura. 
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2.3.6.8.- Condicións estéticas. 

A edificación, nomeadamente as fachadas cara o novo vial e cara o grupo de casas do Barrio do 

cura, realizarase empregando materiais, cores e regras compositivas que procuren facilitar un 

diálogo formal acaído entre a linguaxe estética das edificacións do Casco Vello e a cualidade 

contemporánea dos novos usos que se proxectan, de xeito que a actuación aporte un estrato 

coherente na construción da cidade. Terase así mesmo en consideración, o recollido na “Guía de 

cor e materias para a grande área paisaxística das Rías Baixas” redactada pola Xunta de Galicia. 

2.3.6.9.- Condicións de Uso. 

a) Uso Principal: 

 Terciario comercial (Comercial): En edificio con vivendas. Categorías 1 , 2 e 3. 

b) Uso complementario: 

 Garaxe-aparcamento: Anexo a outros usos. Categoría 1, 2, 3 e 4 .(Con superficie que, 

en todo caso terá que ser a necesaria para asegurar o número de prazas 

correspondente por razón de uso e intensidade do edificio). 

c) Usos compatibles: 

 Terciario hoteleiro (Aloxamento colectivo): Hoteleiro en Categoría 1, 2 e 3. Residencias 

institucionais ata Categoría 3.  

Admisible só en plantas sobre rasante da rúa Pi y Margall (+41,00) cun máximo do 

30% da superficie. 

 Terciario oficinas (Oficinas):  En edificio con vivendas en Categoría 1e 2. 

 Terciario recreativo (Lugares de reunión): Categorías 1, 2 e 3 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Artesanía: Anexo a outros usos en Categoría 1 e 2. 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa da edificación 

sobre rasante. 

 Dotacional educativo e cultural (cultural): Grupo único en Categoría Única.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Dotacional deportivo (cultural): Locais pechados en Categoría 1 e 2.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa e primeira da 

edificación sobre rasante. 

 Dotacional sanitario-asistencial: Sanitario en edificios con outros usos en Categorías 

1, 2 e 3. Os usos asistenciais asimílanse ao uso sanitario regulado no PXOU. 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall. 
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 Dotacional administrativo-institucional (Organismos oficiais): 

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall e planta baixa da edificación 

sobre rasante. 

 Dotacional servizos públicos (Servizos xerais): Agás incompatibilidade do uso específico 

cos outros usos admitidos.  

Admisible só en plantas baixo rasante da rúa Pi y Margall. 

d) Usos prohibidos: 

Todos os demais, nomeadamente o Residencial (Vivenda) en calquera categoría. 

En todo o non recollido nos apartados anteriores estarase ao establecido nas Normas Urbanísticas 

Xerais do Plan Xeral vixente. 

 

3.- NORMAS DE URBANIZACIÓN 

3.1.- CONDICIÓNS DOS PROXECTOS TÉCNICOS 

3.1.1.- Obrigatoriedade 

Para o desenvolvemento do ámbito de solo urbano non consolidado AR I-01 BARRIO DO CURA 

redactarase o correspondente proxecto de urbanización.  

As obras de urbanización que no seu caso resulten necesarias para que os terreos en solo urbano 

consolidado alcancen a condición de solar resolveranse mediante proxectos de obras ordinarias, 

que deberán igualmente axustarse ás condicións establecidas na ordenación detallada do ámbito 

do Barrio do Cura así como ás normas de urbanización do PXOU e  normativa sectorial de 

aplicación. 

Os proxectos de obras ordinarias tramitaranse e aprobaranse segundo o procedemento 

establecido para os proxectos de obras suxeitos a título habilitante municipal. 

3.1.2.- Condicións aplicables aos proxectos de urbanización. 

O proxecto de urbanización se redactará de conformidade co disposto nos artigos 223 a 226 

RLSG e deberán axustarse ás determinacións establecidas na ordenación detallada do ámbito do 

Barrio do Cura así como nas normas de urbanización contidas no PXOU e na normativa sectorial 

de aplicación. 

O proxecto de urbanización non poderá modificar as previsións da ordenación detallada do 

ámbito do Barrio do Cura, sen prexuízo de que poida efectuar as adaptacións esixidas pola 

execución material das obras. 

Os proxectos técnicos deberán resolver axeitadamente e nas condicións previstas na ordenación 

detallada, o enlace dos servizos urbanísticos do ámbito coas redes xerais ás que se conectan. 
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3.2.- CONDICIÓNS DE URBANIZACIÓN 

Os espazos públicos urbanizados, e os elementos que o compoñen, cumprirán coas condicións 

establecidas na Orde viv/561/2010, do 1 de febreiro, que desenvolve o documento técnico de 

condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos 

públicos urbanizados, ou documento que o substitúa. 

A urbanización dos viarios públicos e as redes de servizo cumprirán o establecido no apartado 

3.2.3.2 do PXOU no que lle resulte de aplicación. 

3.2.1.- Rede viaria 

Para calcular a pavimentación terase en conta tanto o espesor das capas de firme, como o material 

a empregar na capa de rodadura, atendendo ao carácter e tráfico destas. 

Deberá preverse a drenaxe profunda do viario, sobre todo en casos onde o nivel freático do terreo 

poida estar próximo á superficie. En caso necesario se utilizarán tubos-dren lonxitudinais ou 

confiarase a drenaxe da plataforma a gabias drenantes que envolvan os colectores da rede de 

saneamento. 

Os materiais de pavimentación, elixiranse de acordo cun código funcional que distinga a categoría 

do espazo, circulación rodada, peonil, estanza de persoas e de vehículos, uso conxunto de persoas 

e de vehículos, etc. 

O solo de beirarrúas e percorridos peonís resolverase con materiais que non dificulten a 

circulación das persoas e dos vehículos de man. 

As tapas de arquetas, rexistros, etc., orientaranse tendo en conta as xuntas dos elementos do 

pavimento e nivelaranse co seu plano de tal forma que non resalten obre o mesmo. 

As diferenzas de nivel entre distintos pavimentos resolveranse con bordos e outros elementos de 

separación que definan claramente os seus perímetros. 

Os accesos rodados ás parcelas edificables nunca deformarán o perfil lonxitudinal das beirarrúas. 

Se deberan instalarse reixas de ventilación de redes e outros elementos subterráneos, deseñaranse 

de forma que non supoñan risco. 

Deberán dispoñerse pavimentos antideslizantes naquelas rúas con pendente superior ao 8%. 

A pendente mínima será do 0,5% para facilitar a drenaxe das plataformas.  

Para a determinación dos valores dos acordos considerarase unha velocidade máxima no ámbito 

de 40 Km/h. 

3.2.2.- Abastecemento 

O Proxecto de Urbanización definirá a conexión exterior e rede de distribución de auga potable, 

e deberá redactarse de conformidade cos criterios establecidos no Anexo 4 á memoria da 
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Modificación Puntual, así como coas indicacións dos servizos técnicos municipais e da compañía 

concesionaria do servizo.  

O proxecto da rede de rega contemplará sistemas e métodos que permitan economizar o consumo 

de auga.  Será o proxecto de urbanización, de acordo cos servizos técnicos municipais, o que 

avalíe en función da localización e contía das demandas a extensión da rede de rega. 

3.2.3.- Saneamento 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais respecto ao saneamento, e 

deberá xustificar o cálculo da rede proxectada así como a capacidade da rede de colectores 

existentes para recoller os caudais achegados, xa sexan de augas residuais ou de pluviais. 

3.2.4.- Enerxía eléctrica 

A instalación de distribución de enerxía eléctrica a realizar, satisfará o establecido no Regulamento  

Electrotécnico de Baixa Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, do 2 de Agosto, así como a 

normativa específica da compañía subministradora de enerxía eléctrica. 

Toda a rede será enterrada e discorrerá por terreos de dominio público. 

Os centros de transformación serán preferiblemente subterráneos e estarán situados en viario, 

zonas de  recuamento ou parcelas reservadas para ese efecto. Terán acceso desde zonas públicas.  

O Proxecto de Urbanización cumprirá o regulamento electrotécnico vixente e os criterios 

municipais. O proxecto da rede de Enerxía Eléctrica deberá remitirse á compañía subministradora 

para a súa aprobación. 

3.2.5.- Alumeado público 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais respecto á iluminación pública. 

En particular, o proxecto de Iluminación pública definirá a localización de luminarias en todos os 

viarios, paseos, espazos de estancia e lugares estratéxicos, definirá a situación daqueles 

mecanismos de control que sexan necesarios para o funcionamento da rede, e adoptará as 

solucións referentes a distribución, tipoloxía de luminarias e resto das variables en función do 

carácter do espazo para iluminar. 

Como criterio xeral separaranse os cálculos puramente eléctricos dos  luminotécnicos. Os 

primeiros servirán de base para calcular as seccións dos condutores dos distintos circuítos 

eléctricos. Os segundos determinarán a disposición dos puntos de luz. 

Dentro dos cálculos eléctricos calcularanse as seccións dos condutores que alimentan as unidades 

luminosas a partir do emprazamento das mesmas e dos centros de mando, tendo en conta a 

potencia unitaria, tensión de servizo e caída de tensión máxima admisible. 

As instalacións deberán proxectarse de forma que se logre minimizar os seus custos,  investimento 

máis explotación e mantemento, prevendo a vida útil da infraestrutura. 
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3.3.- CONSERVACIÓN DA URBANIZACIÓN 

A conservación da urbanización, unha vez recibida, corresponderá ao Concello. 

Non obstante o anterior, os propietarios quedarán obrigados á constitución dunha Entidade 

Urbanística de Conservación para a conservación de zonas verdes de superficie unitaria inferior a 

5.000 m² e o mobiliario urbano. Esta obriga de conservación rexerá por un prazo de 5 anos 

dende a recepción das obras de urbanización. 

Tamén quedarán obrigados á constitución dunha Entidade Urbanística de Conservación nos 

supostos nos que se constitúe un dereito de servidume de uso público da superficie dunha parcela 

privada (“cesión de uso de superficie”) nos termos establecidos en devandito artigo. 

 

4.- NORMAS  REGULADORAS DA PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA. 

4.1.- CONCEPTOS. 

4.1.1.- Definicións e terminoloxía 

Intervención  avaliativa: calquera intervención arqueolóxica realizada previamente a unha obra, 

e cuxa finalidade sexa coñecer a potencialidade arqueolóxica dunha área determinada. 

Intervención previa: calquera intervención arqueolóxica realizada con anterioridade ao comezo 

dunha obra. 

Intervención  mínima: é a intervención arqueolóxica suficiente para cumprir con estas normas, 

aínda que se poderá levar a cabo intervencións de carácter máis exhaustivo. A modo de exemplo, 

consideraremos un control arqueolóxico como intervención mínima, sendo as sondaxes unha 

intervención máis exhaustiva. 

Restos en posición primaria: calquera vestixio de carácter arqueolóxico que estea situado no lugar 

orixinario no que se depositou. Nesta  posición tamén se di que os restos están in situ. 

Restos en posición secundaria: calquera vestixio de carácter arqueolóxico que estea situado nun 

lugar diferente ao orixinario no que se depositou. 

4.1.2.- Tipoloxías das intervencións arqueolóxicas 

Calquera das intervencións que a continuación se enumeran teñen que ser proxectadas e dirixidas 

por un técnico competente, arqueólogo, segundo o especificado pola lexislación vixente (Decreto 

199/1997, do 10 de Xullo, por iso que se regula a actividade arqueolóxica de Galicia). 

Control arqueolóxico: supervisión a pé de obra das  remocións de terras remodelacións das terras 

contempladas no proxecto de obra, a fin de comprobar a existencia de restos arqueolóxicos. 

Sondaxes  manuais: aquelas catas realizadas manualmente e con metodoloxía arqueolóxica, a fin 

de coñecer a  estratigrafía dunha área determinada e comprobar a existencia de restos 
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arqueolóxicos.  O seu número e situación serán os necesarios para obter unha valoración 

representativa da área na que se intervén, e como mínimo deben abarcar unha superficie do 5% 

da superficie total obxecto de avaliación. 

Sondaxes  mecánicas: aquelas catas realizadas con medios mecánicos, a fin de coñecer a  

estratigrafía dunha área determinada e comprobar a existencia de restos arqueolóxicos. A sondaxe 

mecánica escavarase por estratos, do mesmo xeito que a manual, e igualmente deberanse 

documentar plantas e perfís. Este tipo de sondaxe é complementaria da manual ou de utilización 

en sectores onde a probabilidade de que existan vestixios arqueolóxicos sexa moi baixa. O seu 

número e situación serán os necesarios para obter unha valoración representativa da área na que 

se intervén, e como mínimo deberán alcanzar unha superficie do 7,5% da superficie total obxecto 

de avaliación. 

Escavación en área:  remoción realizada manualmente e con metodoloxía arqueolóxica, dunha 

área continua, a fin de documentar os restos arqueolóxicos nela existentes. 

4.2.- ZONA ÚNICA DE PROTECCIÓN 

O estudo histórico – arqueolóxico realizado para o ámbito do Barrio do Cura, en base a fontes 

bibliográficas, documentais e arqueolóxicas, non achegou datos significativos que xustifiquen 

unha zonificación do ámbito do protección. Desta maneira este feito establécese unha Zona Única 

para todo o ámbito do Barrio do cura, co mesmo réxime xurídico para todas as intervencións 

arqueolóxicas que nel  desenvólvanse. Os usos que regula esta zonificación son os establecidos 

na ordenación detallada da Modificación Puntual do PXOU para a reordenación do ámbito do 

Barrio do cura. 

Os resultados das intervencións arqueolóxicas que leven a cabo nun futuro poderían aconsellar a 

revisión desta  zonificación única, ou ben continuar con ela se se demostra ser eficaz. 

4.3.- NORMAS DE ACTUACIÓN 

Calquera tipo de obra que se proxecte realizar e que supoña remocións do subsolo, precisará  

preceptivamente, ademais da correspondente licenza municipal, da realización dunha 

intervención arqueolóxica, distinguíndose os seguintes supostos: 

1.- Proxectos de construción ou calquera tipo de obra maior que leve consigo obras de escavación 

ou remoción de terras. Será preceptiva á realización dunha intervención previa de sondaxes 

arqueolóxicas manuais, que deben alcanzar o substrato natural do terreo a fin de dispoñer dunha 

secuencia estratigráfica completa, salvo que se xustifique a súa imposibilidade por cuestións 

técnicas ou de seguridade. O uso do subsolo para a construción quedará supeditado aos 

resultados obtidos nas sondaxes arqueolóxicas. 

Este tipo de intervención poderase combinar coas sondaxes mecánicas nunha mesma actuación, 

sempre que se demostre a súa conveniencia metodolóxica e sexa autorizada pola  Unidade 
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Municipal de  Arqueoloxía e Consellería de Cultura. A posibilidade de realizar actuacións só de 

sondaxes mecánicas poderase avaliar na medida que se dispoña de datos arqueolóxicos. 

2.- No caso das obras de carácter menor que contemplen remoción de terras, a Unidade 

Municipal de  Arqueoloxía,  á vista do proxecto de obra, propoñerá a conveniencia de realizar 

sondaxes arqueolóxicas previas ou de control arqueolóxico. 

3.- Obras menores de  substitución ou de reposición de pavimentos, mobiliario urbano, etc. Non 

será necesario levar a cabo unha intervención arqueolóxica, sempre que se conte co informe 

favorable neste sentido da Unidade Municipal de Arqueoloxía. 

4.-  Demolicións, derrubamentos e reformas interiores. Non será necesario ningunha intervención 

arqueolóxica en relación con estas obras, sempre que non supoñan ningún tipo de  remoción do 

subsolo. En caso contrario, estará suxeitas ao disposto nos puntos 1 e 2 do presente artigo.  

5.- Intervencións encamiñadas á posta en valor dos restos arqueolóxicos eventualmente 

documentados, previa autorización da Consellería de Cultura dá Xunta de Galicia. 

Non obstante o anterior, a  prol da racionalización das determinacións das presentes normas, con 

carácter excepcional, e, despois do informe motivado do/a arqueólogo/a municipal, poderá 

variarse o tipo de intervención arqueolóxica requirida en función das características das obras 

para realizar e  sobre todo dos datos proporcionados polas intervencións arqueolóxicas efectuadas 

en parcelas lindeiras. 

4.4.- AS INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS 

O proxecto de intervención arqueolóxica e os informes que se realicen con posterioridade ao 

traballo de campo (informe  valorativo, memoria,…) deberán dar cumprimento ao disposto no 

Decreto 199/1997, do 10 de Xullo, regulador da actividade arqueolóxica en Galicia (en diante 

Decreto 199/1997). 

4.5.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- Calquera escavación ou movemento de terra que se proxecte realizar no ámbito do  Barrio  do 

Cura estará suxeito á licenza Municipal. A solicitude de licenza deberá ir acompañada da memoria 

do movemento de terras pretendido e planos que grafiten a topografía actual e a resultante da 

escavación, en plantas e seccións, para precisar o seu alcance. 

2.- No suposto de execución de sondaxes arqueolóxicas previas, débese presentar proxecto de 

intervención arqueolóxica dirixido á  Unidade Municipal de  Arqueoloxía. Nos restantes supostos, 

xunto coa solicitude de licenza e documentación técnica preceptiva, se achegarán o 

correspondente proxecto de control arqueolóxico, que se adecúe ao establecido na lexislación 

vixente en materia de arqueoloxía e ao estipulado nas presentes normas. 

En ambos os casos deben presentarse catro exemplares do proxecto de intervención arqueolóxica. 

Unha vez informado pola  Unidade Municipal de  Arqueoloxía, serán remitidos xunto con este 
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informe dous exemplares á Consellería  de Cultura dá Xunta de Galicia para a obtención da 

autorización  perceptiva. 

3.- Unha vez autorizado o proxecto arqueolóxico pola Consellería de Cultura, para o 

outorgamento da licenza municipal observarase o seguinte: 

3.1. No caso dos controis, o Concello, previo informe da  Unidade Municipal de  Arqueoloxía, 

concederá licenza de obra condicionada á realización do control arqueolóxico nos termos nos que 

foi autorizado. 

3.2. No caso das sondaxes, o  Concello, previo informe da  Unidade Municipal de  Arqueoloxía, 

concederá licenza de movemento de terras para a execución do proxecto arqueolóxico, 

exclusivamente. En función da actuación para executar, a licenza será de obras menores ou 

maiores. 

En casos especiais e se as condicións da obra e arqueolóxicas así o aconsellan, podería 

concederse licenza municipal de obras antes de realizar as sondaxes. 

4.- Na execución dos traballos arqueolóxicos de campo darase cumprimento ao disposto no 

Decreto 199/1997. Os traballos serán inspeccionados polos técnicos arqueólogos tanto do  

Concello como da Consellería de Cultura. 

5.- Unha vez terminados os traballos arqueolóxicos de campo e no lle prazo máximo de 10 días 

segundo o disposto no Decreto 199/1997, o promotor deberá  entregar ao  Concello, catro 

exemplares dun informe  valorativo. Unha vez informado pola  Unidade Municipal de  

Arqueoloxía, serán remitidos xunto con este informe dous exemplares á Consellería de Cultura, 

que en última instancia determinará sobre o levantamento da cautela arqueolóxica ou a 

continuación das obras (segundo o caso), ou a necesidade de ampliar a intervención arqueolóxica 

e/ou ben a proposta de conservación dos restos arqueolóxicos localizados, á vista do informe  

valorativo, o municipal e os seus propios. 

6.- Se a Consellería de Cultura levanta a cautela tras a realización das sondaxes arqueolóxicas, o  

Concello poderá outorgar a licenza de obras. Igualmente se fose necesario realizar un control 

arqueolóxico derivado dos resultados das sondaxes, o  Concello outorgará licenza de obras coa 

condición de executar o control arqueolóxico nas condicións determinadas pola Consellería de 

Cultura.  

7.- Se a Consellería de Cultura estima necesario ampliar a actuación arqueolóxica ou ben se 

expón a conveniencia de conservar os restos arqueolóxicos “in situ”,  o promotor das obras deberá 

presentar e tramitar un novo proxecto arqueolóxico, de acordo co establecido na lexislación de 

patrimonio cultural vixente. Nesta tramitación seguirase o procedemento descrito no punto 2. Se 

tras a ampliación da intervención arqueolóxica ou a conservación dos restos, a Consellería levanta 

a cautela, procederase segundo o descrito no punto 6. 

A obrigatoriedade de ampliar a intervención arqueolóxica non exclúe a posibilidade de que se 

outorgue licenza de obra para o ámbito no que non se documentasen indicios arqueolóxicos. 
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8.- No prazo de seis meses desde que conclúa o traballo de campo, o promotor deberá remitir a 

Memoria Técnica de intervención arqueolóxica, dando cumprimento á disposto no Decreto 

199/1997.  

9.- Tamén se poderá tramitar, despois da solicitude motivada, o proxecto de intervención 

arqueolóxica con carácter previo e independente da presentación dun proxecto de obra ou 

intervención, debendo neste suposto solicitarse licenza específica para os movementos de terra 

ligados á actuación arqueolóxica e contar cun estudo específico de seguridade e saúde cando 

sexa  preceptivo. Esta intervención arqueolóxica deberá alcanzar o  substrato natural do terreo a 

fin de dispoñer dunha secuencia  estratigráfica completa, salvo que se xustifique a imposibilidade 

por cuestións técnicas ou de seguridade.  

4.6.- A COMPATIBILIZACIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO E O 
DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO DO  BARRIO DO CURA. 

O criterio que  se debe guiar á  toma de decisións á hora de solucionar o conflito que xorde cando 

aparecen restos arqueolóxicos nun lugar que se pretende obrar ou se está obrando, é o de tentar 

compatibilizar a conservación dos vestixios arqueolóxicos e a propia obra. Esta compatibilización 

conseguirase a través de diferentes vías segundo caso, seguindo os seguintes criterios: 

1.- En primeiro lugar o estudo de alternativas na obra que permitan levar adiante esta, 

posibilitando a conservación “in situ” dos restos localizados. 

2.-  Cando a realización da obra e a  conservación dos resto  sexan dúas posibilidades excluíntes, 

utilizaranse dous criterios distintos en función da entidade dos restos (que determinará a  Unidade 

Municipal de  Arqueoloxía e a Consellería de Cultura): 

2.a.- Entidade pouco importante ou  en estado de conservación deficiente. Darase prioridade á 

obra, aínda que antes garantirase a correcta documentación da totalidade da superficies que vaia 

a ser  destruída mediante a realización dunha escavación arqueolóxica na área. 

2. b.- Entidade importante e estado de conservación aceptable, darase prioridade aos restos, e 

deberase presentar un proxecto arqueolóxico de conservación que garanta a  compatibilización 

da obra cos vestixios documentados, que tras ser aprobado pola Consellería de Cultura, permitirá 

a realización da obra en cuestión. 
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