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CAPÍTULO 9.2   
ORDENANZA 2. CONSERVACIÓN E PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Art. 9.2.1 Ámbito e Características. 
 
1. Pertencen ó ámbito desta Ordenanza as áreas delimitadas nos planos de Ordenación Pormenorizada do 
Solo Urbano coa Clave 2. 
 
2. Corresponde ó ámbito que o Plan Xeral define para o seu desenvolvemento mediante un Plan Especial 
de Protección e Reforma Interior, coa finalidade e obxectivo de establece-las condicións de Ordenación e 
Protección adecuadas para o Tratamento Integral e Recuperación do Centro de Vigo. (Plan Especial 
do Ensanche) 
 
3. Este Plan Especial substituirá, nun ámbito maior, o Plan Especial e Catálogo Complementario de 
Conxuntos e Elementos a Conservar, aprobado definitivamente en 1991.  
 
4. O ámbito da presente zona de Ordenanza delimítase por liña descontinua de trazo e punto, 
correspondente á delimitación de Plans Especiais, o criterio de delimitación é coincidente coas do resto de 
ordenanzas. Os posibles ámbitos de AOP, ou as Dotacións ou Zonas Verdes que puidesen atoparse 
incluídos dentro do ámbito xenérico desta Ordenanza, corresponderán ás súas Ordenanzas 
correspondentes, 16, 13 e 14 respectivamente. 
 
5. O seu uso Característico é o Residencial Clase Vivenda Categoría 2ª, Vivenda Multifamiliar. 
 
6. No Documento de Xestión e Execución inclúese unha Ficha sobre o alcance e contido do Plan Especial 
do Ensanche. 
 
 
Art. 9.2.2 Aplicación e Réxime transitorio da Ordenanza.  
 
1. En tanto non sexa desenvolvido e aprobado o Plan Especial do Ensanche ó que se refire o punto 2 do 
Artigo anterior, a Presente Ordenanza será de aplicación en toda a Zona que o Plan Xeral delimita no 
plano de Solo Urbano Consolidado como de Ordenanza 2.  
 
2. Dentro de dita Zona de Ordenanza os ámbitos que o PEEC tivese clasificado como Unidades de 
Actuación deberán desenvolverse nos termos fixados por dito Plan Especial, con independencia da 
categoría de solo urbano que lles corresponda por aplicación da Lei 9/2002 e o réxime transitorio que 
proceda. 
 
3. A regulación que estableza o Plan Especial do Ensanche substituirá a recollida no presente Capítulo, 
sen que a mesma poida considerarse como modificación do Plan Xeral. 
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Sección 1ª. Condicións para as Obras nos Edificios  
 
Art. 9.2.3 Modificación de usos  
 
Cando se modifique un uso existente, teranse presentes os seguintes conceptos:  
 
1. Transformación  
 
a) Enténdese por tal o cambio dun uso existente, que foi implantado de acordo con licenzas axustadas a 
anteriores planeamentos, por outro uso ou clase de uso admisible pola presente normativa e sempre que 
non supoña un incremento do número de vivendas ou ocupación en número de usuarios. 
 
b) A transformación dun uso existente que non estea amparado por licenza considerarase a tódolos efectos 
como unha primeira ocupación e estará suxeita ás condicións desta.  
 
2. Intensificación  
 
a) Será considerada como intensificación de uso toda aquela intervención sobre un edificio ou local que 
incremente o número de vivendas, locais ou, en xeral, o aforo do edificio, con mantemento da superficie 
existente. Non se autoriza a supresión de ningunha vivenda en termos distintos da regulación dos usos 
compatibles desta Ordenanza agás naquelas que non reúnan a condición de Vivenda Exterior.  
 
b) A intensificación dun uso non contemplado ou autorizado pola presente normativa só será tolerada ata 
un dez (10) por cento cando dito uso tivese sido implantado con licenza axustada a anteriores 
planeamentos.  
 
 
Art. 9.2.4 Condicións das obras en función das modificacións.  
 
1. En obras de rehabilitación deberanse cumpri-las condicións que a continuación se establecen, con 
independencia do resto das condicións a aplicar en relación co tipo de obra.  
 
a) Cando non se realicen transformacións dos usos:  
 

- Condicións de seguridade nos edificios.  
- Condicións de protección do medio ambiente nos edificios.  
- Condicións de adaptación de accesibilidade e supresión de barreiras, Lei 8/1997 de Galicia. 

  
b) Cando existan transformacións dos usos:  
 

- As condicións particulares dos usos, ademais das contempladas no parágrafo anterior, non serán 
esixibles as condicións de altura libre correspondente ós usos en edificios existentes.  

 
c) Cando se produza intensificación de usos: 
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- As condicións de calidade e hixiene dos edificios, reguladas no Capítulo 6.7 das Normas Xerais 
de Edificación, ademais das contempladas no parágrafo a), non serán esixibles as condicións de 
altura libre correspondente ós usos en edificios existentes.  

 
d) Para o caso de obras de acondicionamento distínguese entre:  
 

- Sen intensificación de usos, en cuxo caso non serán esixibles as condicións hixiénicas.  
- Con intensificación de usos, sendo esixibles entonces as condicións hixiénicas, alomenos nunha 
das pezas do local ou vivenda.  

 
2. A imposibilidade de cumprimento das anteriores condicións, polas características do edificio e do uso 
previsto, implicará a inadecuación do uso ó contedor, debendo estudarse solucións alternativas.  Non se 
inclúe en casos de rehabilitación a esixencia de altura mínima das plantas de uso residencial, admitíndose 
como altura mínima, só neste suposto, os douscentos cincuenta (250) centímetros. 
 
3. En obras de reconfiguración, ademais das anteriores condicións, que se aplicarán en conformidade coas 
modificacións de usos presentadas, deberanse respecta-las condicións de volume e forma dos edificios.  
 
 
Sección 2ª. Graos  
 
Art. 9.2.5 Clasificación en Graos 
 
1. Para os efectos da aplicación das condicións de edificación na zona, distínguense dous (2) Graos xerais 
que comprenden cada un deles, os terreos da zona sinalados no Plano de Solo Urbano Consolidado cos 
números 1º e 2º. 
 
2. O Grao 1º correspóndese co actual ámbito do Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, 
conxuntos e elementos a conservar en Vigo, en adiante PEEC, restrinxido só ó ámbito interior do mesmo. 
 
3. O Grao 2º correspóndese coas zonas que non estean incluídas no anterior Grao 1º e se atopen dentro do 
resto do ámbito da zona de Ordenanza 2, por estaren integradas no ámbito do Plan Especial do Ensanche 
definido por este Plan Xeral. 
 
 
Sección 3ª Condicións do Grao 1º. 
 
Art. 9.2.6 Réxime específico do Grao 1º. 
 
1. Dentro do ámbito do grao 1º, como se recolle no Artigo anterior, toda a regulación está contida na 
documentación do propio Plan Espacial, aprobado polo Pleno municipal de 25 de outubro de 1990 e 
publicado no BOP de Pontevedra  de 17 de xaneiro de 1991.   
 
2. Dentro da súa regulación considéranse de especial aplicación os Capítulos: 6. Criterios de Catalogación 
e Niveis de Protección;  7. Ordenación Urbanística; e 8. Normas Urbanísticas Xerais. 
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3. A presente Ordenanza establece un réxime transitorio específico dos Capítulos anteriores que 
responden ó criterio de mantemento daquelo que, nestes momentos, o Plan Xeral considera aplicables; 
incorporando criterios de adaptación ou interpretación de conceptos da Normativa do PEEC á regulación 
xeral do Plan; e establecendo a inaplicabilidade dalgunhas das regulacións vixentes ou limitando 
determinados aspectos que o PEEC autoriza. 
 
 
Art. 9.2.7 Protección Xeral e Preventiva. 
 
1. Mantéñense os graos de Catalogación e niveis de Protección contidos no ámbito PEEC, coas seguintes 
determinacións complementarias e limitacións: 
 

A. Modifícanse as condicións ou graos de «substituibilidade» polos seguintes: 
 

• O Grao 1 de Protección Integral mantén as mesmas condicións que lles son de aplicación, 
con excepción do réxime de obras admisibles que se exporá máis adiante. 

• No Grao 2 de Protección Estrutural só se porán aplicar os graos 2 e 3 de «substituibilidade». 
• Ós edificios de Protección ambiental, ou ós que se protexa por aplicación do procedemento 

que se regula no punto 2 do presente Artigo,  só se lles poderá aplicar ata o grao 4 de 
«substituibilidade».  

 
Para estes efectos considérase «Substituibilidade» a definida no PEEC no Artigo 6.2. 
 

B. Outórgase unha presunción de Protección Ambiental a tódolos edificios incluídos no ámbito de 
aplicación que non teñan asignado un grao de catalogación expresa. 

 
2. Para as edificacións a que se refire o apartado 2 do anterior punto deste Artigo aplicarase o seguinte 
procedemento transitorio: 
 

• Con carácter previo á solicitude de Licenza Urbanística, que corresponda a obras que non estean 
permitidas en edificios con Protección Ambiental, quen adopte a iniciativa de intervención 
presentará unha documentación de consulta, con expresión da situación, alzados e fotografías 
acompañadas de breve memoria expositiva e xustificativa das razóns da proposta de obras no 
edificio ou, incluso, demolición e nova edificación, ante a Comisión de Seguimento do PEEC, a 
cal emitirá informe que, xunto cos informes técnico e xurídico que procedan, se elevara ó órgano 
competente para o outorgamento de licenzas. 

 
• A Comisión de Seguimento do PEEC, á vista das circunstancias concretas de cada edificio, 

adoptará a decisión de autoriza-la solicitude presentada ou declarará a Catalogación Preventiva 
de Protección que corresponda por razón dos valores da edificación. Para a adopción de acordos 
a Comisión encomendará ós servizos técnicos municipais que se realice visita de inspección, nos 
termos establecidos polo PEEC. 

 
• A catalogación que por aplicación do parágrafo anterior se establece ten un carácter análogo ó 

das anotacións preventivas a que fai referencia o Artigo 87 do Regulamento de Planeamento, e 
ten o mesmo grao de protección que unha catalogación expresa.  
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3. Os edificios nos que a Comisión de Seguimento non aprecie valor que esixa a súa protección poderán 
acollerse ós procedementos establecidos polo PEEC para os edificios non protexidos. 
 
4. Polo contrario, aqueles nos que a Comisión de Seguimento aprecie valores a protexer quedarán 
suxeitos ó réxime dos edificios catalogados con Grao de Protección Ambiental e suxeitos ó réxime do 
PEEC e da presente normativa. 
 
5. A Comisión de Seguimento do PEEC seguirá coa composición do Artigo 8.5.3 do Plan Especial 
vixente, se ben os asesores a quen a Comisión invite terán voz pero non voto nas tomas de decisión.  
 
6. En xeral o criterio de protección regulado neste Artigo debe estenderse ó resto dos edificios dentro do 
ámbito, en aplicación dos criterios do PEEC, para o grao 5 de «substituibilidade» e en aplicación do 
Artigo 46.1 da Lei 9/2002. 
 
 
Art. 9.2.8 Asimilación dos tipos de obras. 
 
1. Os tipos de obras definidos no Capítulo 7 do Plan Especial asimílanse ás contidas no Capítulo 2.6 das 
Normas Urbanísticas do Plan Xeral, o que representa que as obras de Reestruturación se consideran como 
parte das de Rehabilitación nos termos do Artigo 2.6.2.  
 
2. Autorízanse tódolos tipos de obras nos edificios agás as seguintes: as de Obras de Demolición, Total ou 
Parcial, e as de Reestruturación Xeral e baleirado interior, agás que tivesen realizado o procedemento 
regulado no Artigo anterior e non se tivese establecido condición algunha de Protección Preventiva. 
 
3. Nos soares existentes e naqueles edificios ós que non se lles tivese establecido dita Protección 
Preventiva, nos termos do anterior Artigo 9.2.7, procederán as obras de reestruturación xeral, baleirado e 
obra nova. 
 
 
Art. 9.2.9 Normas xerais de volume de hixiene e seguridade. 
 
Para a aplicación das Normas Urbanísticas do Apartado 8 do PEEC vixente mantéñense na súa 
integridade agás as seguintes condicións e limitacións: 
 
Do Punto 8.1:  
 

1.- Suprímense as condicións de aproveitamento privado no interior das couzadas sobre rasante.  
 
2.- Tódolos elementos construídos destinados a usos lucrativos, en calquera das plantas sobre ou 
baixo rasante, corpos voados, áticos ou baixo cuberta, computarán dentro do dereito edificatorio 
definido, nas condicións establecidas no Título VI destas Normas e o Artigo 46.6 a) da Lei 9/2002. 
 
3.- O tratamento das medianeiras ó descuberto deberá ser realizado mediante o  acondicionamento 
das súas paredes ou complementos de vexetación, sen que poida incrementarse o dereito 
edificatorio que corresponda co fin da ocultación das medianeiras. Poderán aplicarse os criterios 
estéticos da normativa do PEEC ou o uso de elementos complementarios, áticos, torreóns etc. 
Poderán así mesmo ordenarse os volumes seguindo o procedemento establecidos no Artigo 9.3.11, 
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apartado 7, da zona de Ordenanza 3.  
 
4.- As entreplantas non poderán ocupar máis do cincuenta (50) por cento da superficie do local e 
computarán como superficie edificable, polo que en calquera planta baixa na que pola súa altura 
houbese posibilidade de establecer unha entreplanta consideraranse consumidos os metros 
cadrados correspondentes ó cincuenta (50) por cento da superficie do local en que esta 
circunstancia fose aplicable.  
 
5.- As cubertas non poderán exceder unha pendente de trinta (30) graos sexaxesimais, serán de 
panos continuos, non quebrados para formación de mansardas, e as superficies interiores de altura 
superior a cento cincuenta (150) centímetros computarán como superficie construída. 
 
6. Os corpos voados non poderán ocupar toda a lonxitude da fachada, o arranque dos corpos 
voados non poderá estar a unha distancia do lindeiro lateral inferior ó seu saliente, medido este na 
súa totalidade, sen poder saír de maneira oblicua desde o lindeiro de comezo da fachada. A altura 
sobre a rasante da aceira non poderá ser inferior a trescentos cincuenta (350) centímetros. 
 
7.- En todo caso tódalas vivendas deberán cumpri-las condicións de Vivenda Exterior definidas no 
Artigo 5.2.3 destas Normas. 
 

Do Punto 8.2:  
 

1.- En desenvolvemento do punto 8.2.2, para os fins de composición das fachadas, ademais dos 
propios criterios deste punto, e do regulado no Artigo 6.10.9 destas Normas Urbanísticas, todo 
proxecto de nova construción ou de ampliación dunha existente, deberá presentar, ademais de 
fotografías de tódolos edificios da fronte da couzada na que se pretenda construír, alzados da 
edificación nos que aparezan representados os das edificacións dos lindeiros, expresados todos co 
mesmo grao de detalle. Considérase un parámetro de referencia para os efectos das alturas das 
plantas as dos edificios lindeiros, de maneira tal que os criterios de composición poderán limita-la 
altura da edificación que se establece no marco que substitúe ó actual 808 do PEEC. 
 
2.- O tratamento das plantas baixas será sempre acorde coa composición do edifico, de maneira tal 
que as fachadas inclúan ditas plantas baixas (as fachadas chegan ata a aceira), mantendo a 
composición do ritmo de ocos. Nas fachadas protexidas ou naquelas nas que a composición o 
esixa, para as entradas a garaxes poderase adoptar a solución de «muro móbil» implantado en Vigo 
en ordenanzas de Plans Especiais, cun ancho mínimo de douscentos setenta (270) centímetros. 
 

Do Punto 8.3: 
 

1.- O réxime xeral de Usos corresponderá ó regulado no Título V destas Normas, coas condicións 
especiais que se recollen na presente zona de Ordenanza. 
 

Do Punto 8.4:  
 

Ordenanza 1.1.  
 
1.- Dereito Edificatorio e Edificabilidade Computable 
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1. O dereito edificatorio máximo de cada parcela, ou edificabilidade total permitida, calcúlase polo 
produto dos dous seguintes parámetros: 

 
S: Superficie de cálculo, que corresponde á interior da poligonal, paralelogramo, 
definida pola aliñación, os lindeiros laterais e liña paralela a fachada ben definida nos 
planos, como aliñación interior de Patio de Couzada ou, se é o caso, sobre fondo 
máximo de vintecinco (25) metros. 
 
N: Número de plantas que lle corresponde. 

 
2. Nos supostos en que o PEEC definise un fondo edificable menor, o polígono vería definido por 
dito fondo edificable. As situacións especiais de parcelas ou couzadas de menor fondo, que dean a 
dúas rúas ou outras análogas, interpretaranse cos criterios que, para estes efectos, se establecen na 
Ordenanza 3 de Couzada Pechada. 
 
3.- Déixase en suspenso o aproveitamento público interior naquelas couzadas nas que así estivese 
previsto no PEEC. Naquelas couzadas en que estea fixado o fondo edificable, este considérase 
obrigatorio e, se é o caso, procederase á regularización ou reparcelación que establece o apartado 
b) do Punto 8.4.1. Os patios de couzada deberán mante-la dimensión mínima establecida en dito 
apartado.  
 
4.- O cálculo da edificabilidade computable realizarase en aplicación dos Artigos 6.5.3 e 6.5.4 
destas Normas Urbanísticas. 
 
2.- Altura da Edificación e Número de Plantas. 
 
1.- O cadro 8.0.8 queda substituído polo seguinte: 
 
Ancho de Rúa    Nº de plantas  Altura en metros 

 
Menor de 6 m.     3   11,50 m. 
Desde 6 m. e menor de 12 m.  4   15,00 m. 
Desde 12 m. e menor de 18 m.  5   18,50 m. 
Desde 18 m. e menor de 24 m.  6   22,00 m. 
Desde 24 m     7   26,00 m. 

 
Para os efectos de materialización do dereito edificatorio definido segundo este número de plantas 
poderán ser compensados cos corpos voados en fachada ou patio de couzada, por Áticos e 
aproveitamentos baixo cuberta, torreóns e outros elementos. No non regulado expresamente nesta 
Ordenanza aplicaranse as condicións aplicables da Ordenanza 3, Edificación en Couzada Pechada. 
  
 
3. - Condicións especiais para adicións en edificacións con altura inferior á autorizada. 

 
1.- Nos edificios en que se dea a circunstancia de ter unha altura inferior á que se permitiría en 
razón do ancho da rúa, o dereito edificatorio e as condicións de edificación  veñen  regulados polas 
condicións do punto seguinte.  
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2.- De entre as opcións establecidas pola ordenanza 1.1. recollidas no Artigo 8.4.1 e) das Normas 
do Plan Especial Vixente entre as opcións contidas só se admite, en principio, a Tipo C, e 
establécese un recuado de mínimo de cento cincuenta (150) centímetros, agás que o PEEC 
establecese unha dimensión maior. Se é o caso, poderán adoptarse outras solucións previstas no 
PECC se se presenta unha Consulta Urbanística Especial con propostas alternativas debidamente 
xustificadas, que a Comisión de Seguimento do PECC poderá autorizar. A edificación adicional 
deberá mante-la aliñación interior a patio de couzada, definida no PEEC, polo que non poderá ter 
un fondo edificable superior a vintetrés (23) metros, ou a que correspondese en casos de menor 
fondo definido.  
 

 
Art. 9.2.10 Zonas de Planeamento Secundario. 
 
As zonas definidas e delimitadas no ANEXO 3 do PEEC, que non teñan sido desenvolvidas, terán a 
consideración de Ámbitos de Solo Urbano Non Consolidado cuxo desenvolvemento deberá levarse a cabo 
mediante Plans Especiais de Reforma Interior, coa esixencia do cumprimento das Normas Xerais de 
Usos, Edificación e Ordenación e Urbanización destas Normas Urbanísticas. 
 
 
Sección 4ª Condicións do Grao 2ª 
 
Art. 9.2.11 Ámbito e Características. 
 
Pertencen ó ámbito deste Grao da Ordenanza 2 as áreas delimitadas nos planos de Ordenación 
Pormenorizada do Solo Urbano Consolidado coa Clave 2. Grao 2º.  
 
 
Art. 9.2.12 Protección Preventiva. 
 
A tódolos edificios incluídos neste Grao de Ordenanza élles de aplicación a regulación de Protección 
Preventiva recollida no Artigo 9.2.7 para aqueles que non teñen unha catalogación expresa no PEEC.  
 
 
Art. 9.2.13 Dereito Edificatorio e condicións de edificación.  

 
Serán de aplicación as mesmas regulacións establecidas para o Grao 1º desta Ordenanza no Artigo 9.2.9. 

 
 

Art. 9.2.14 Condicións xerais de edificación.  
 
1. Agás no referente a condicións de deseño que se recollen no Artigo seguinte, o resto de determinacións 
aplicables sobre condicións de edificación, non contidas nos Artigos anteriores, rexerán en todo o ámbito 
deste Grao as establecidas para a zona de Ordenanza 3 de Couzada Cerrada que se recolle no Capítulo 9.3 
seguinte.    
 
2. Maila o anterior serán de aplicación os parámetros e condicións do Punto 8.4.1 apartado b) do PEEC, 
coas matizacións ou axustes introducidos para o Grao 1º desta Ordenanza. 
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Art. 9.2.15 Condicións Estéticas e de Deseño. 
 
No ámbito deste Grao de Ordenanza considéranse de aplicación a efectos de condicións estéticas e de 
deseño os correspondentes puntos do Artigo 9.2.9 correspondentes ó Grao 1º: 
 
 
Sección 5ª. Condicións comúns ós dous Graos. 
 
Art. 9.2.16 Condicións da Vivenda Exterior. 
 
Son de aplicación as condicións de Vivenda Exterior do Artigo 9.3.2 da zona de Ordenanza 3 de Couzada 
Pechada. 
 
 
Art. 9.2.17 Alturas de pisos. 
 
Agás que por razóns xustificadas esixidas pola regulación de Deseño, as alturas dos pisos da nova 
edificación serán os mesmos que os establecidos para o Grao 1º polo anterior Artigo 9.2.9 . 
 
 
Art. 9.2.18 Condicións especiais.  
 
As condicións de parcelas de forma irregular, en esquina, que teñan fronte a dúas rúas, e situacións 
análogas, resolveranse por aplicación do anterior Artigo 9.3.17.  
 
 
Art. 9.2.19 Outras Condicións Xerais. 
 
Ademais das Normas Xerais da Edificación, Título VI, e as de Usos, do Título V destas Normas, as 
construcións deberán axustarse ás condicións establecidas polo decreto 311/1992 de 12 de novembro, 
sobre a supresión da cédula de habitabilidade, e a Lei 8/1997, de 20 de agosto sobre Accesibilidade e 
Supresión de Barreiras, e Regulamento que a desenvolve. Prevalecerán as condicións que sexan máis 
restritivas e que, por tanto, contribúan ás mellores condicións de habitabilidade, hixiene, e medio 
ambiente.  
 
 
Art. 9.2.20 Réxime de Usos. 
 
1. Uso Característico: Residencial, Clase Vivenda, Categoría 2ª. 
 
2. Usos Compatibles no mesmo edificio:  
 

- Residencial Clase Residencia Categoría 3ª 
- Terciario, Clase Hostaleiro: Categorías 1ª e 2ª ocupando unha superficie inferior ó 30% do total. 
- Terciario Xeral, Clase Comercio: Categorías 1ª e 2ª. 
- Terciario Xeral, Clase Oficinas:  
Categorías: 6ª en calquera planta asociada a vivenda.  
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Categorías 7ª, 8ª e 9ª, en plantas Baixa e primeira ou zonas nas que non haxa lugar para vivendas 
exteriores. 
- Terciario Xeral, Clase Recreativo e Reunión: Categoría 10ª, en plantas Baixa e primeira, Tipos I 
a III. 
Categoría 11ª, en plantas Baixa e primeira, Tipos I e II. Categoría 12ª, en plantas Baixa e primeira. 
Tipos I  a III.  
- Dotacional, Clase Educación: Categorías 1ª, 6ª e 7ª en plantas Baixa e primeira. 
- Dotacional, Clase Sociocultural: Categorías 8ª e 9ª. 
- Dotacional, Clase Asistencial: Categorías 10ª e 11ª. 
- Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª e 14ª, esta só en planta Baixa.  
- Dotacional, Clase Servizos Públicos, Categoría 15ª, Subcategorías 1, 2 e 5.  
- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª.  
 

As anteriores condicións de localización de usos Dotacionais son de aplicación para as de uso privado, 
podendo superar ditas limitacións se son públicas. 

 
- Dotacional, Clase Relixioso: Categoría 17ª, plantas Baixa e primeira. 
- Dotacional, Clase Deportivo; Categoría 19ª, plantas Baixa e primeira. 
- Garaxe-Aparcadoiro: Categoría 1ª en plantas Baixa e primeira.  
- Industria, Clase Industria Ordinaria; Categoría 1ª. 
 
Serán Compatibles outros usos non Residencial, Clase Vivenda, naqueles espazos edificados que 
por dar a patio de couzada non poidan te-la condición de Vivenda Exterior, nos termos expresados 
no anterior Artigo  9.2.4. 

 
3 Usos Tolerados: 
 

- Os existentes ata a regulación que estableza o Plan Especial. 
 
4. Usos Permitidos en edificio independente:  
 

- Os existentes ata a regulación que estableza o Plan Especial, ou nos supostos de substitución de 
edificios: 
 
- Residencial, Clase Vivenda, Categoría 1ª e Clase Residencia Categoría 3ª. 
- Terciario, Clase Hostaleiro: Categorías 1ª, 2ª e 3ª. 
- Terciario Xeral, Clase Comercio: Categorías 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. 
- Terciario Xeral, Clase Oficinas: Categorías 6ª, 7ª, 8ª e 9ª.  
- Terciario Xeral, Clase Recreativo e Reunión: Categorías 10ª, Tipos I a IV, Categoría 11ª Tipos I 
a III e Categoría e 12ª Tipos I a V. 
- Dotacional, Clase Educación: tódalas Categorías. 
- Dotacional, Clase Sociocultural: Categorías 8ª e 9ª. 
- Dotacional, Clase Asistencial: Categoría 10ª. 
- Dotacional, Clase Sanitario: tódalas Categorías.  
- Dotacional, Clase Servizos Públicos, Categoría 15ª, Subcategorías 1, 2 e 5.  
- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª.  
- Dotacional, Clase Relixioso: Categorías 17ª e 18ª. 
- Dotacional, Clase Deportivo; Categoría 19ª, plantas Baixa e primeira. 
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- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categoría 1ª.  
- Garaxe-Aparcadoiro: Categoría 1ª e 2ª en plantas Baixa e inferiores;  e Categoría 2ª baixo 
espazos públicos nos termos do Artigo 5.7.18  
 

Os usos Permitidos en edificio independente só poderán implantarse sobre soares existentes no momento 
da Aprobación Inicial do Plan Xeral ou para substituír edificacións que tivesen usos non residenciais nese 
mesmo momento. 

 
5. Usos Prohibidos:  
 

- Os restantes. 
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