
40%

27.767
0,66

18.326

TIPO

16.860
0,442

EDIFICABILIDADE TOTAL (m²)
SISTEMAS LOCAIS OU XERAIS INCLUIDOS OU ADSCRITOS

COFICIENTES DE HOMOXENEIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DO SOLO SOLO URBANIZABLE
ORDENAMENTO PLAN PARCIAL

Infraestrutras de servizos: O abastecemento considérase suficiente, simplemente executando a
conexión prevista co colector xeral. A rede de saneamento será separativa. Para as fecais será
necesaria a execución dun sistema de depuración con cargo ó desenvolvemento do ámbito, cunha
capacidade equivalente de 200 m3/dia. En todo caso, calquera verquido será autorizado por Augas de
Galicia.

 SEGUNDO E TERCEIRO QUINQUENIO

O plan parcial terá como obxectivo a regularización das construccións existentes. Debido á súa
posición lindante co núcleo de Visantoña tan so se poderán contemplar usos compatibles co
residencial do contorno. A tal efecto os usos industriais a ubicar nas construccións existentes
enclavaranse dentro dos denominados pequena industria, oficios artesanais, venta ó por menor e maior, 
distribución e almacenaxe. O Plan Parcial será respectuoso co entorno no que se insire o polígono
coidando as solucións da urbanización e o tratamento do borde propoñendo medidas que minimicen o
impacto da actividade sobre a poboación do núcleo. Deberanse adoptar as medidas concretas de
reducción de emisións contaminantes, po ou ruídos, reducindo as afeccións ós habitantes do núcleo.

CAPACIDADE DOS SISTEMAS XERAIS

CONDICIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO

APROVEITAMENTO TOTAL DE USO CARACTERÍSTICO (m²)
APROVEITAMENTO TIPO (m²/m²)

EDIFICABILIDADE TOTAL (m²/m²)

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS
- Residencial

Industrial cunha superficie do 40% do total

PRAZOS DE EXECUCIÓN

USO PRINCIPAL DO SOLO

2.707

INDUSTRIAL 0,80
TERCIARIO

TERCIARIO

SUPERFICIE TOTAL (m²)

O Plan Parcial incorporará un estudo de integración paisaxística, segundo o establecido na
determinación 8,3 das DOT. O Plan Parcial imporá nas súas ordenanzas condicións que garantan as
mínimas emisións contaminantes, incorporando, ademáis, un estudo de xestión de residuos de acordo
co artigo 4 do RD 105/2008. O plan parcial promoverá en todo caso o uso de pavimentos drenantes.
Por último, incluirase un estudo acústico que xustifique que no sector os índices de ruído cumpren cos
obxectivos de calidade acústica esixidos no RD1367/2007. Crearase un órgano xestor do polígono que
se encargue, entre outras cousas, do control medioambiental.

9,75

CÓDIGO SUPERFICIE (m²) PORCENTAXE (%)
SRX-05 7.714 27,78

SVX-01e

1,00


