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1. PARTE I: INFORMACIÓN.
1.1. OBXECTO.
O Instrumento de Ordenación Provisional no lugar do Campo (en adiante, IOP), parroquia de Mesía
redáctase ó abeiro do contido do Título IV, sobre medidas provisionais de ordenación urbanística, da
Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación (en diante, LMFAO)
(DOG nº28, 09.02.2017).
O presente documento parte do respecto polos pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia (en diante, TSXG) 114/2016, do 25 de febreiro, e 125/2016, do 25 de febreiro,
que declaran a anulación do PXOM de Mesía no ámbito da área de reparto do solo urbanizable S-03
ARS-03, e do Plan Parcial do solo urbanizable S-03.
De conformidade co establecido no artigo 84 da LMFAO, poderanse establecer medidas de
ordenación provisional naqueles supostos nos que a declaración de nulidade do instrumento de
planificación urbanística municipal supoña que recobre a súa vixencia un instrumento de
planificación anterior que non responda á realidade urbanística existente no ámbito S-03 ARS-03,
segundo o establecido nesta lei. Estas medidas serán de aplicación, en particular, nos supostos de
obsolescencia sobrevida do instrumento que recobra a súa vixencia, debido á substancial
modificación do marco lexislativo urbanístico recaído desde a súa aprobación, á radical mutación da
normativa sectorial de aplicación, ou á inadaptación do modelo urbanístico, respecto do previsto no
devandito instrumento.
Nos seguintes puntos do IOP procederase á análise da situación urbanística específica no lugar do
Campo, parroquia de Mesía, derivada dos efectos provocados polas devanditas sentenzas 114 e 125
do ano 2016 do TSXG, e realizarase unha proposta de ordenación provisional para o ámbito, dando
así cumprimento ás condicións indicadas no artigo 90 da LMFAO.
1.2. ANTECEDENTES.
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1.2.1. PXOM de Mesía.
O Concello de Mesía conta para a súa ordenación urbanística con Plan xeral de ordenación municipal
(en diante, PXOM), aprobado definitivamente mediante Orde da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas do 26 de decembro de 2012 (DOG 10.01.2013; BOP 17.01.2013), ó abeiro
da redacción da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, dada pola Lei 2/2010, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002 (en diante,
LOUPMRG).
A día de hoxe, o PXOM de Mesía atópase afectado pola entrada en vigor da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG), e polo Decreto 143/2016, do 22 de setembro, que
aproba o regulamento da LSG (en diante, RLSG).
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O PXOM clasificou un ámbito de solo urbanizable para uso industrial, o S-03, de 23.205 m2, no lugar
do Campo, que xunto co elemento de sistema xeral SRX-06 integrou a área de reparto ARS-03, cunha
superficie total de 29.781 m2, e unha edificabilidade total de 15.315 m2 (0,66 m2/m2).
A motivación da clasificación deste solo que se contiña na memoria do PXOM era a seguinte:
No sector S-03 existe unha empresa instalada a día de hoxe, que se corresponde cunha carpintería
de madeira, que non é unha nova implantación industrial, senón que a súa orixe e totalmente
artesá, no senso de que os seus propietarios son veciños e naturais de Mesía, e os seus
antepasados tamén, creadores do edificio-fogar familiar (século XIX) anexo á importante industria
que é unha ampliación sucesiva da doméstica.
Carpintería García, S. L. e M. C. Mesía, S. L. é unha única empresa de carpintería de madeira
integrada por unha unión familiar, sendo unha das industrias máis importantes do concello, tanto
en número de empregados como en volume de facturación, segundo certificado de datos
económicos realizado por Fair Value Auditores, S. L., con data do 1 de febreiro de 2010, no que se
especifica:
- Importe neto de cifra de negocio (ingresos) conxunto: 11.314.433€.
- Número medio de postos de traballo fixos: 69,25.
- Número medio de postos de traballo eventuais: 17,92.
- Número aproximado de postos de traballo indirectos: 100.
Sendo case todos os empregados fixos veciños do lugar do Campo, e case todo o equipo está
integrado por veciños de Mesía.
O sector S-03 dispón, a día de hoxe, dos servizos urbanísticos, excepto rede de sumidoiros. Por elo,
prevese a necesaria execución dun sistema de depuración de verteduras con cargo ó
desenvolvemento do ámbito, previa autorización de Augas de Galicia.
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Partindo dos anteriores datos, e da vontade municipal de manter a industria, o presente PXOM
recolle a filosofía da LOUPMRG, expresada na súa exposición de motivos inicial:
- Segundo o primeiro parágrafo do apartado I, di que a finalidade esencial da mesma é mellorar
substancialmente a calidade da ordenación urbanística en orde a favorecer o desenvolvemento
equilibrado e sostible do territorio, no senso de “contribuír a elevar a calidade de vida e a
cohesión social da poboación”.
- Dito principio recóllese de xeito máis específico no apartado III ó dicir que: “outro dos principios
obxectivos perseguidos pola vixente lei é mellorar a calidade de vida e a cohesión social da
poboación asentada no territorio, a través da mellora da calidade do planeamento
urbanístico”. Igualmente, concrétase que “a posibilidade de expansión dos establecementos
legalmente establecidos en solo rústico, sen prexuízo de que novos establecementos industriais
e terciarios se localicen en solos urbanizables axeitados para estes usos”.

5
ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO, S.A.
DILIXENCIA. Esténdoa eu, Secretario, para facer constar que o presente Instrumento de Ordenación Provisional no lugar de
O Campo, foi aprobado definitivamente en sesión plenaria do concello de Mesía,celebrada o día 7 de febreiro de 2020.
MESÍA, 7-2-2020.

Instrumento de ordenación provisional no lugar do Campo

CONCELLO DE MESÍA

Tal e como se pode apreciar na imaxe anterior, o ámbito clasificado está totalmente transformado
a día de hoxe nunha boa parte, podendo afirmar que está consolidado pola edificación, canto
menos nun 50%.
Dende o punto de vista do mantemento da actividade resulta de vital importancia levar a cabo nas
instalacións existentes unha pequena ampliación, posto que a súa actual carga de traballo non se
sostén coa superficie xa edificada.
Así, o ámbito clasificado destinado a usos agrarios ó norte da implantación resulta polo tanto
necesario dende o punto de vista do desenvolvemento urbanístico racional, posto que non
producirá ningún efecto nas instalacións existentes a súa simple regularización, se non se permite
a referida ampliación que permita seguir desenvolvemento a actividade.
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A ficha de condicións de desenvolvemento deste sector de solo urbanizable é a seguinte:
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1.2.2. Planeamento de desenvolvemento.
Co obxectivo do desenvolvemento do sector de solo urbanizable S-03 previsto no PXOM no lugar do
Campo, con data do 12 de xullo de 2013 o Pleno do Concello de Mesía acordou aprobar
definitivamente o Plan Parcial do sector de solo urbanizable S-03 ARS-03 no lugar do Campo (DOG
22.07.2013; BOP 23.07.2013), presentado por iniciativa da empresa Carpintería Ramón García, S. L.
Unha vez aprobado o Plan Parcial que establecía a ordenación pormenorizada do sector S-03
aprobáronse os seguintes instrumentos para a súa execución:
‐ Proxecto de equidistribución polo sistema de concerto, así como convenio urbanístico para a
monetarización do aproveitamento lucrativo de cesión obrigatoria ó Concello, que foron obxecto
de aprobación definitiva mediante Resolución da Alcaldía (Decreto nº 298/2013), do 3 de
setembro de 2013.
‐ Proxecto de urbanización do solo urbanizable S‐03 ARS‐03, que foi obxecto de aprobación
definitiva, mediante Resolución da Alcaldía (Decreto nº 308/2013), do 12 de setembro de 2013.
Tras a aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización deron comezo as obras necesarias para a
súa execución, de xeito que, unha vez rematadas, foron recibidas de xeito provisional polo Concello
de Mesía, con data do 1 de agosto de 2014.
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Se trata, polo tanto, dun ámbito de solo urbanizable plenamente executado a día de hoxe, no que se
rematou por completo todo o complexo proceso da súa transformación urbanística.
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Isto levouse a cabo, en primeiro lugar, mediante a súa transformación xurídica, que tivo lugar a
través da tramitación e aprobación da correspondente equidistribución; completada, acto seguido,
tanto coa cesión efectiva ó Concello da totalidade dos terreos de cesión obrigatoria e gratuíta,
debidamente inscrita en el Rexistro da Propiedade, como coa monetarización do aproveitamento
lucrativo que lle correspondía á Administración actuante.
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E, en segundo lugar, mediante a súa efectiva transformación material; levada a cabo a través da
aprobación do Proxecto de Urbanización do ámbito e a execución de toda a obra urbanizadora
contemplada nel.
É importante significar tamén –as propias datas da súa aprobación son suficientemente reveladoras–
que esta transformación urbanística do ámbito constituíu, en todo momento, un proceso de
transformación lexítimo; xa que todos os proxectos de xestión e execución foron aprobados con
anterioridade ás resolucións xudiciais anulatorias da ordenación, e no que a execución da obra
urbanizadora e a efectividade das cesións ó Concello tiveron lugar tamén con anterioridade a elas.
E é necesario poñer de manifesto tamén, que a lexitimidade de todo este proceso de transformación
urbanística foi recoñecida polo propio TSXG, o cal, o mesmo día 25 de febreiro de 2016 no que ditou
as súas sentenzas 114/2016 e 125/2016 polas que anulou, respectivamente, o PXOM no que afecta á
ARS-03, e o Plan Parcial do S-03; validou tanto o Proxecto de Equidistribución e o convenio de
monetarización, como o Proxecto de Urbanización do ámbito, na sentencia 126/2016.
Estamos, polo tanto, ante terreos que desenvolveron ó completo todo o proceso material e xurídico
para a súa lexítima transformación en urbanos, nos que xa se produciron as cesións correspondentes
á Administración, que recibiu así mesmo o completo da obra urbanizadora executada, e cuxos
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proxectos de equidistribución e de urbanización mantiveron en todo momento plena validez e
eficacia.
1.2.3. Sentenzas do TSXG 114/2016 e 125/2016 do 25.02.2016 polas que se anulan as
determinacións do PXOM no relativo á ARS-03 e o Plan parcial do sector S-03.
Con data do 25 de febreiro de 2016, a Sección Segunda da Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditou a súa sentenza nº 114/2016 co fallo da cal é do teor
seguinte: “que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
D. Antonio Sánchez Carro, contra resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, de 26 de diciembre de 2012, sobre aprobación definitiva del P.G.O.M. de Mesía, en lo
que atañe a la regulación del suelo S-03 ARS-03; sin hacer especial condena en costas”.
Desta forma, declarábase xudicialmente a nulidade do dito instrumento de planeamento xeral,
exclusivamente no ámbito do solo S-03 ARS-03. Dita sentenza foi confirmada en casación pola
sentenza do Tribunal Supremo nº 826/2017, do 11 de maio.
A motivación da sentenza basease fundamentalmente no seguinte: “deviene obligada la estimación
del presente recurso apreciando la incorrecta aplicación al caso de la mencionada disposición
transitoria décimo tercera, de manera que aunque no se entiendan propiamente concurrentes los
supuestos singularizados de desviación de poder o reserva de dispensación, sí que se advierte la
incorrección en la mencionada aplicación normativa determinante su anulación, no siendo aplicable
en el caso examinado la referida disposición transitoria décimo tercera ya que desde la entrada en
vigor de la Ley 9/2002, el asentamiento industrial experimentó un tan importante incremento que
descarta incluso la aplicación del criterio o interpretación flexible antes mencionado y por otro lado,
sin que dicha norma sirva de amparo, en el caso aquí examinado, a la previsión de nuevas
ampliaciones a partir del P.G.O.M., motivo estimatorio el expuesto que se proyecta sobre los
restantes aspectos planteados en cuanto a protección del suelo y medio ambiente dada la falta de
idoneidad legal de la clasificación y regulación del S-03 ARS-03. Resta por significar que el presente
recurso se decide aplicando la normativa que corresponde, no siendo de tener en cuenta otra
normativa posterior y ello con independencia de que incluso la interpretación de esta última pudiera
dar lugar a diferenciadas posiciones según la perspectiva comparativa que se considerara
preferente”.
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Tras a declaración de nulidade parcial do PXOM, e nese mesmo día 25 de febreiro de 2016, o TSXG
ditou a súa sentenza nº 125/2016, anulando o Plan Parcial do sector de solo urbanizable S-03 ARS-03,
aprobado definitivamente por acordo plenario do Concello de Mesía do 12 de xullo de 2013.
Dita sentenza 125/2016 remite no seu fundamento xurídico terceiro á antedita sentenza 114/2016
de xeito literal, e indica que “por consecuencia, se procede a anular el Plan General y aplicando el
mismo criterio al presente supuesto conduce igualmente a la estimación del presente recurso en lo
que se refiere a la impugnación del Plan Parcial y a su consecuente anulación”.
Esta sentenza 125/2016 do TSXG foi confirmada en casación polo Tribunal Supremo, na súa sentenza
nº 827/2017, do 11 de maio.
Porén -como xa se puxo de manifesto- a pesar de ter declarado a nulidade da ordenación do ARS-03
S-03, o mesmo día en que o fixo (25 de febreiro de 2016) o TSXG ditou a súa sentenza nº 126/2016,
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rexeitando o recurso de apelación interposto contra a sentenza nº 119/2015, do 29 de xuño, ditada
polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 4 da Coruña, desestimatoria do recurso interposto
contra o convenio urbanístico, o proxecto de equidistribución, e o proxecto de urbanización;
validando polo tanto, en sentenza firme, a plena validez e eficacia de cada un deles e,
conseguintemente, das actuacións lexítimas realizadas ó seu abeiro.
1.2.4. Procedemento de aprobación do instrumento de planeamento.
No artigo 87 da LMFAO quedan establecidos os prazos para a tramitación e aprobación do novo
instrumento de planeamento unha vez se aprobe o IOP, do seguinte xeito:
Un. Para os efectos de aplicar as medidas de ordenación provisional previstas no presente título,
será requisito necesario que o concello cuxo instrumento de planificación foi anulado inicie a
tramitación dun novo, inicie, de ser o caso, o procedemento de contratación dos servizos técnicos
ou xurídicos necesarios para a súa redacción ou ben lles encomende a realización total ou parcial
do instrumento aos servizos técnicos municipais.
Dous. En todo caso, o concello que aprobe instrumentos de ordenación provisional dos previstos
na presente lei deberá presentar o borrador do novo instrumento de planificación no prazo dun
ano, aprobar inicialmente o novo instrumento no prazo de dous anos e aprobar provisionalmente
o novo instrumento de ordenación no prazo de tres anos e seis meses. Os anteriores prazos
contaranse cada un deles desde a data de publicación do acordo de aprobación definitiva do
instrumento de ordenación provisional.
O cumprimento dos trámites a que fai referencia o parágrafo anterior dentro dos prazos sinalados
para tales efectos é requisito inescusable para o mantemento da vixencia dos instrumentos de
ordenación provisional aprobados de acordo co previsto na presente lei. Transcorrido calquera dos
prazos sinalados sen se cumpriren os trámites previstos neste artigo, o instrumento de ordenación
provisional aprobado esgotará a súa vixencia por ministerio do previsto na presente lei e quedará
inmediatamente sen efecto.
1.3. TRAMITACIÓN DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL.
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Previamente ó inicio da tramitación do instrumento de ordenación provisional, realizouse un estudo
da situación derivada da anulación do instrumento de ordenación, en cumprimento do disposto no
artigo 88 da LMFAO:
Un. Con carácter previo á adopción dun instrumento de ordenación provisional dos previstos na
presente lei, realizarase un estudo específico da situación derivada da anulación do instrumento
de ordenación para o ámbito que se pretenda ordenar a través do devandito instrumento
provisional.
Dous. O devandito estudo e análise municipal someteranse a informe urbanístico e ambiental
vinculante dos órganos competentes da Administración da Comunidade Autónoma.
Tres. O informe urbanístico pronunciarase sobre a coincidencia da ordenación provisional coa
prevista para ese ámbito no instrumento de ordenación anulado e, de ser o caso, nos seus
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instrumentos de desenvolvemento, así como sobre a adecuación das medidas de ordenación
provisional adoptadas ao previsto na presente lei.
Catro. O informe ambiental pronunciarase sobre a tramitación ambiental que se realice para a
aprobación do instrumento de ordenación provisional de que se trate, de acordo co establecido na
normativa básica estatal sobre avaliación ambiental e atendendo á súa específica natureza.
Cinco. Unha vez emitidos os informes anteriores, o estudo será, se é o caso, aprobado polo
concello, xustificando a necesidade da adopción das medidas de ordenación provisional previstas
na presente lei.
A estes efectos, con data do 3 de abril de 2018 (nº50937/RX 880061), tivo entrada na Xunta de
Galicia o Estudo previo de medidas provisionais de ordenación derivadas da anulación do PXOM de
Mesía no ámbito do sector de solo urbanizable S-03 ARS-03, no lugar de O Campo, remitido polo
Concello de Mesía, para a emisión dos correspondentes informe urbanísticos vinculantes.
Ditos informes, urbanístico e ambiental, foron remitidos ó Concello de Mesía con data do 15 de
xaneiro de 2019 (RE nº2019/0030). Dado que ambos informes son favorables, procede continuar coa
tramitación do instrumento de ordenación provisional, de acordo co establecido no artigo 93 da
LMFAO:
Un. A tramitación da aprobación dos instrumentos de ordenación provisional regulados no
presente título axustarase ao procedemento establecido neste artigo.
Dous. Con carácter previo á aprobación inicial do documento, realizaranse os seguintes trámites:
a) O concello remitirá ao órgano ambiental a solicitude de inicio da avaliación ambiental
estratéxica simplificada, á que achegará o borrador das ordenacións provisionais e o
documento ambiental estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente.
b) O órgano ambiental formulará o informe ambiental estratéxico no prazo máximo de dous
meses desde a recepción da documentación indicada na alínea anterior, tras identificar e
consultar ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas de acordo co
establecido na normativa indicada por un prazo máximo dun mes.
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O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe ambiental
estratéxico se a ordenación provisional ten ou non efectos significativos no medio.
No caso de non prever efectos significativos, a ordenación provisional poderá aprobarse nos
termos que o propio informe estableza.
O informe ambiental estratéxico remitirase no prazo de quince días hábiles para a súa publicación
no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do órgano ambiental.
Tres. O órgano municipal competente procederá á súa aprobación inicial e someterao á
información pública como mínimo durante vinte días, mediante anuncio que se publicará no Diario
Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia. Así mesmo, notificaráselles
individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos terreos afectados.
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Catro. Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información pública, a
Administración municipal deberá solicitar das administracións públicas competentes os informes
sectoriais e as consultas que resulten preceptivos. Os informes sectoriais autonómicos deberán ser
emitidos no prazo máximo dun mes, transcorrido o cal entenderanse emitidos con carácter
favorable.
Se a ordenación provisional prevista foi xa obxecto dos indicados informes con anterioridade,
admitirase a reprodución ou confirmación dos criterios contidos nos informes emitidos no seu día
polos órganos informantes, sen prexuízo das cuestións que se poidan engadir á vista de novas
circunstancias ou da aprobación de normativa posterior.
Cinco. Emitirase informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais sobre a integridade
documental do expediente, das actuacións administrativas realizadas, da calidade técnica da
ordenación proxectada e da conformidade da ordenación coa presente lei.
Seis. A aprobación definitiva das ordenacións provisionais corresponderalle ao pleno do concello.
Unha vez aprobadas definitivamente, as ordenacións provisionais publicaranse de acordo co
establecido nos apartados 2, 3 e 4 do artigo 82 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Con data do 5 de abril de 2019, o Concello de Mesía remitiu á Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio (Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático), o documento
borrador do Instrumento de ordenación provisional indicado no punto dous.a), acompañado do
documento ambiental estratéxico, ós efectos de iniciar o procedemento de avaliación ambiental
estratéxica simplificada.
Con data do 29 de maio de 2019 (RE nº2019/90181), o Concello de Mesía recibiu a resolución da
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático pola que se formula o informe ambiental
estratéxico relativo ó Instrumento de ordenación provisional no lugar do Campo, concello de Mesía.
En base á resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático redactouse o
documento de aprobación inicial da ordenación provisional.
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O Pleno do Concello de Mesía, en sesión de 9 de setembro de 2019, acordou aprobar inicialmente o
instrumento de ordenación provisional no lugar de Campo, iniciándose un período de exposición ó
público de vinte días, os cales comezaron a contar dende a publicación do mencionado acordo no
Diario Oficial de Galicia, a cal tivo lugar o xoves, 3 de outubro de 2019.
Así mesmo acordouse solicitar os informes sectoriais pertinentes, os cales se corresponden cos que
se tiñan solicitado durante a tramitación do plan parcial do sector S-03.
Detectada unha falla na documentación que se estaba a tramitar, a cal podía ter incidencia sobre o
informe que, ó respecto da ordenación provisional, tiña que emitir o órgano titular da estrada AC223, elaborouse, a modo de aclaración ó documento, unha documentación adicional, a cal foi
remitida con posterioridade, á Axencia Galega de Infraestruturas. Esta documentación aclaratoria
non ten incidencia no documento de ordenación provisional que se está a tramitar.
Logo de superados os trámites anteriores, e posto que, nin dos informes sectoriais e consultas, nin
das alegacións, se considera necesario introducir modificacións no documento de tramitación, tal e
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como se explica nos posteriores apartados, procede redactar o documento de aprobación definitiva,
o cal se tramitará de acordo co disposto no artigo 93 da LMFAO.
1.3.1. Análise dos comentarios e informes recibidos.
ESTUDO PREVIO
Tal e como se indicou anteriormente, os informes urbanístico e ambiental do Estudo previo de
medidas provisionais de ordenación derivadas da anulación do PXOM de Mesía no ámbito do sector
de solo urbanizable S-03 ARS-03, no lugar de O Campo foron remitidos ó Concello de Mesía con data
do 15 de xaneiro de 2019 (RE nº2019/0030). A continuación, realizaremos a análise máis
pormenorizada dos mesmos:
DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO.
Con data do 8 de xaneiro de 2019 foi asinado este informe, no que se observa que, visto o estudo
previo realizado polo Concello de Mesía, e de conformidade co previsto no artigo 92.4 da LMFAO,
procede considerar que nada obsta ao recoñecemento do grao de desenvolvemento urbanístico,
físico e xurídico de facto acadado, que determina a obriga legal de recoñecemento do ámbito como
solo urbano consolidado.
A conclusión do informe é a seguinte: “en consecuencia, e analizada a documentación achegada polo
Concello de Mesía correspondente ao Estudo das Medidas Provisionais de Ordenación aos efectos do
informe urbanístico referido no artigo 88.2 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais,
administrativas e de ordenación, pódese concluír que este se axusta ao establecido na citada lei”.
DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO.
Con data do 1 de xuño de 2018 foi asinado este informe, no que se indica que o sector sitúase a
carón do núcleo rural do Campo, nunha contorna agraria dominada por prados e terras de cultivo en
produción; na análise dos condicionantes do medio que afectan ao ámbito, non se detectan
afeccións sobre espazos naturais protexidos nin hábitats de interese comunitario.
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A conclusión do informe é a seguinte: “polo tanto, tendo en conta a información aportada, e
analizadas as características da zona afectada pola ordenación provisional, procede inicialmente
someter as Medidas de ordenación provisional do concello de Mesía no lugar do Campo ao
procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificado”.
En ningún dos dous informes se establecen maiores condicións das que deba xustificarse o seu
cumprimento no presente documento.
BORRADOR DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL
Tal e como se indicou no punto anterior, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
remitiu a resolución pola que se formula o informe ambiental estratéxico relativo ó Instrumento de
ordenación provisional no lugar do Campo ó Concello de Mesía con data do 29 de maio de 2019 (RE
nº2019/90181).
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A continuación, realizaremos a análise máis pormenorizada da resolución, que resolve non someter
ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria o Instrumento de ordenación
provisional no lugar do Campo no concello de Mesía. Dita resolución faise de conformidade coa
proposta realizada pola Xefa de Servizo de Avaliación Ambiental de Plans e Programas, que indica o
seguinte:
“Tendo en conta o indicado nos apartados anteriores e a análise realizada segundo os criterios do
anexo V da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, propoño non someter ao
procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria o Instrumento de ordenación provisional
no lugar do Campo no concello de Mesía, ao considerar que non se producirán efectos significativos
no ambiente. No entanto, para favorecer a sustentabilidade ambiental da proposta, integraranse no
planeamento as medidas recollidas no informe do Instituto de Estudos do Territorio”.
A estes efectos, a continuación reflíctense as medidas preventivas para favorecer a integración
paisaxística das instalacións industriais e da novas que podan xurdir, indicadas no devandito informe
do Instituto de Estudos do Territorio:
- En primeiro lugar, resulta aconsellable acometer as obras de conservación que resulten
necesarias para que o conxunto existente presente unha imaxe o máis amable posible. Para isto
deberían suprimirse as superficies metálicas brillantes, que aumentan a visibilidade do conxunto a
longas distancias e proceder á pintura e mantemento dos panos de muro e cubertas que
presenten cores discordantes co resto, ou estean deterioradas. A estes efectos, deberá terse en
conta o indicado na Guía de cores e materiais de Galicia para a grande área paisaxística de Galicia
Central, que pode consultarse na web da Xunta.
- No caso de que no futuro se proceda á construción de novas instalacións, os materiais, cores,
acabados e volumetría destas deberían ser coherentes coas instalacións actuais, de modo que a
imaxe conxunta sexa entendida visualmente como un complexo congruente e non como a
agregración de varios elementos dispares.
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- Caso de ser necesaria a construción de peches de parcela, a parte opaca destes deberá ter a
menor altura posible.
- A barreira vexetal existente no perímetro das instalacións deberá realizarse con especies
autóctonas adaptadas ao clima de Mesía e disposta de tal maneira que impida o efecto
apantallamento; evitando aliñaciós demasiado ríxidas e intercalando exemplares arbóreos ou
arbustivos de distintos portes e especies, para propiciar unha imaxe máis acorde coas fieiras
vexetais para a ocultación do aparcadoiro e das zonas de achega ou depósito permanente de
materiais que podan producir un impacto visual na contorna.
- Aconséllase a utilización nas zonas destinadas a circulación de vehículos e aparcadoiro,
pavimentos filtrantes de alta permeabilidade que favorezan a absorción da auga de choiva.
- A iluminación do conxunto responderá ás necesidades do mesmo pero sen xerar un punto de
atracción lumínica para os posibles espectadores exteriores. Con este obxecto prestarase
atención á intensidade, cor e dirección da iluminación, así como á utilización de tipos de
luminarias acordes coa contorna.
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- Deberá prestarse tamén atención aos rótulos publicitarios, paneis e sinalética, en canto ao seu
emprazamento, tamaño, forma e deseño, minimizando o seu emprego e a súa afección
paisaxística, sen prexuízo da utilización da imaxe corporativa do titular das actividades.
No presente documento para a aprobación inicial do IOP, xustifícase o cumprimento das condicións
indicadas no informe, mediante a actualización da ordenanza de aplicación.
Estas modificacións realízanse ó abeiro do punto un do artigo 90 da LMFAO, que indica que: “a
ordenación provisional que se propoña para o ámbito afectado deberá ser coincidente coa prevista
para ese ámbito no instrumento de ordenación anulado e, de ser o caso, nos seus instrumentos de
desenvolvemento, nos temos previstos nos artigos seguintes. Só se poderán realizar as modificacións
que sexan necesarias para adaptar a regulación ao contido das sentenzas xudiciais que se refiran ao
ámbito afectado, ao esixido pola lexislación sectorial de acordo cos informes recaídos no
procedemento e ao resultado da información pública practicada e da tramitación ambiental realizada
[...]”.
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL
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Informes sectoriais emitidos:
-

Axencia Galega de Infraestruturas. Informe de data de 21 de novembro de 2019, emitido en
sentido favorable.

-

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Informe de data de 25 de
setembro de 2019 emitido en sentido favorable.

-

Instituto de Estudos do Territorio. Informe emitido o 12 de decembro de 2019 en sentido
favorable.

-

Servizo de Montes da Consellería de Medio Rural. Informe emitido o 27 de setembro de 2019
en sentido favorable.

-

Augas de Galicia. Informe emitido con data 13 de decembro de 2019 no cal se informa
favorablemente o Instrumento de Ordenación Provisional. Con respecto á referencia da
necesidade de incorporación ao Instrumento de Ordenación Provisional, aquelas zonas
afectadas por Areas de Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), dos planos onde
se reflicta, sobre a ordenación proposta, o dominio publico hidráulico e as súas zonas de
servidume e policía, os planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, as zonas
inundables, e os planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, as zonas de fluxo
preferente, indicase que realizada a consulta no visor da web de Augas de Galicia,
comprobase que o ámbito do IOP de O Campo non se atopa afectado.

Alegacións presentadas:
- Alegación presentada por Antonio Sánchez Carro, con data de rexistro de entrada de 22 de outubro
de 2019.
Esta alegación infórmase, por parte do equipo redactor desfavorablemente.
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Ó respecto desta alegación inclúese como anexo ó presente documento un informe xustificativo da
improcedencia de estimar a alegación presentada.
1.4. SITUACIÓN ACTUAL. ANULACIÓN DO PXOM.
Á vista das devanditas sentenzas, compróbase que foron anulados:
- O PXOM de Mesía, no ámbito do solo urbanizable S-03.
- O Plan Parcial do sector de solo urbanizable S-03 ARS-03 no lugar do Campo.
Non obstante, e pese a estalo as determinacións urbanísticas correspondentes a ambos
instrumentos, non foron anulados e, polo tanto, manteñen a súa vixencia: o convenio urbanístico, o
proxecto de equidistribución e o proxecto de urbanización.
De feito, como xa se indicou anteriormente, as obras de urbanización foron rematadas e recibidas
polo Concello de Mesía, con data do 1 de agosto de 2014. E igualmente tiveron lugar as cesións
obrigatorias ó Concello, plenamente consolidadas tras a súa correspondente inscrición no Rexistro da
Propiedade, e aboado en metálico -tras a súa monetarización- o valor económico do 10% do
aproveitamento lucrativo que corresponde á Administración actuante.
A estes efectos, o artigo 85 da LMFAO 2017 indica que, “de acordo co establecido na normativa
estatal, a anulación de todo ou parte dun instrumento de planificación urbanística por unha sentenza
firme non afectará por si mesma á eficacia dos actos administrativos firmes que o aplicasen antes de
que a anulación alcanzase efectos xerais”.
En consecuencia, á vista de que os procesos de equidistribución e urbanización foron rematados con
anterioridade ás sentenzas referidas, a anulación do PXOM no ámbito S-03 e do Plan Parcial non
afectaron ás obras executadas ó abeiro destes procesos.

CVD: DjAuUdvir5OJqe/hrH8S
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Consecuentemente, resultaría de todo punto inverosímil calquera pretensión dirixida a reverter o
proceso de transformación urbanística que tivo lugar lexitimado por ambos proxectos.
Como tamén resultaría improcedente pretender revocar as cesións realizadas ó Concello, volver á
estrutura parcelaria anterior ó proxecto de equidistribución, ou “desurbanizar” o ámbito da ARS-03
S-03 para restituílo á súa situación orixinaria anterior á aprobación do Proxecto de Urbanización
deste ámbito. E isto por canto nos atopamos ante un proceso arquetípico e completo de
transformación urbanística do solo avalado explicitamente por sentenza firme do TSXG –sentenza nº
126/2016, do 25 de febreiro- que lexitimou plenamente a súa conversión en solo urbano
consolidado.
1.4.1. Análise do instrumento de planeamento que recobra a súa vixencia: as NNSS.
A anulación da clasificación e ordenación da área de reparto ARS-03 S-03 do PXOM fai que, nese
ámbito, recobre vixencia o instrumento de ordenación existente con anterioridade á entrada en vigor
do referido PXOM.
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Antes da entrada en vigor do PXOM de Mesía, a normativa urbanística municipal de aplicación estaba
constituída por unhas Normas Subsidiarias de planeamento (en diante, NNSS), aprobadas
definitivamente con data do 26 de xuño de 1987 (DOG 05.02.1988; BOP 01.09.1987), ó abeiro da Lei
11/1985, do 22 de agosto, de adaptación da do solo a Galicia.
Segundo o plano de clasificación O-1.A e o plano O-4.20 de ordenación do núcleo rural de Afonsín-O
Campo, o solo S-03 delimitado no PXOM atópase clasificado nas NNSS como solo non urbanizable
común, e como solo non urbanizable de núcleo rural. Asemade, a finca na que se localiza o
equipamento SRX-06 atópase clasificada como solo non urbanizable común.

CVD: DjAuUdvir5OJqe/hrH8S
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

A día de hoxe, a esta normativa urbanística resúltalle de aplicación o disposto na Disposición
transitoria primeira da LSG.
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Detalle do plano O-4.20 de ordenación do núcleo rural de Afonsín-O Campo. En cor vermello sinálase a delimitación do
núcleo rural Afonsín-O Campo, en cor azul sinálase a delimitación do sector de solo urbanizable S-03, e do equipamento
SRX-06, que conforman a ARS-03.
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Detalle do plano de clasificación O-1.A das NNSS de Mesía. En cor azul sinálase a delimitación do sector de solo urbanizable
S-03, e do equipamento SRX-06, que conforman a ARS-03.

1.4.2. Adecuación das NNSS á lexislación urbanística e sectorial vixente.
No obxecto de determinar a adecuación das NNSS á lexislación vixente a día de hoxe, resultan de
aplicación os puntos 2.c) e 2.d) da disposición transitoria primeira da LSG, sobre réxime aplicable aos
municipios con planeamento non adaptado e aos municipios sen planeamento:
c) Ao solo incluído no ámbito dos núcleos rurais ou nas delimitacións de solo non urbanizable de
núcleo rural, nas súas áreas de influencia ou tolerancia, aplicaráselle integramente o disposto
no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais existentes, ás que
será aplicable o previsto no artigo 40 desta lei.
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d) Ao solo non urbanizable ou solo rústico, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico.
En consecuencia, na delimitación do núcleo rural será de aplicación ó disposto para o solo de núcleo
rural nas NNSS, mentres que no resto do ámbito S-03 e no equipamento SRX-06 será de aplicación o
disposto na LSG para o solo rústico.
A continuación, reprodúcese a ordenanza de solo non urbanizable de núcleo rural do PXOM:
6.2.- Suelo no urbanizable de núcleos rurales.
Constituyen la totalidad de los existentes en el municipio, con la excepción del núcleo de Xanceda
que se ha clasificado como urbano.
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Con independencia de su delimitación en el plano 0-1A y B Clasificación del suelo del T.M.
aparecen reflejados con mayor detalle en las delimitaciones establecidas en los planos 0-4 del A al
O.
La escasa entidad de los núcleos, su mínimo crecimiento, la ausencia de usos diferentes al
residencial y de servicios urbanísticos, obligaba a una consideración de los mismos, acorde con su
realidad física.
En ese sentido, la preocupación se centraba en la adecuación entre dimensiones de parcelas
existentes y la posibilidad edificatoria.
Así pues, la normativa para estos núcleos será la siguiente:
6.2.1.- Edificación residencial aislada.
La tipología de la edificación será siempre la de edificios aislados a los que únicamente se
permite adosar aquellas construcciones de necesaria utilidad para la explotación agropecuaria
o actividad específica vinculada al medio rural.
- La parcela mínima se establece en un ferrado (638 m2), con una ocupación máxima del 40%
igual que en el caso del suelo urbano de Xanceda.
- La altura máxima de la edificación se establece en dos plantas (7 m) permitiéndose sótanos
y espacios bajo cubierta.
- La separación a linderos será como mínimo de 2 m.
- La separación de las edificaciones a los ejes de los caminos, se especifica de forma general.
6.2.2.- Edificaciones anejas a las viviendas.
Los núcleos delimitados dentro del suelo no urbanizable, se caracterizan fundamentalmente,
por constituir agrupaciones, donde la unidad de explotación, representa la unidad básica de la
agrupación rural.
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Se tratará por lo tanto de permitir la edificación de todas aquellas construcciones vinculadas
con la vivienda necesarias para el fin productivo.
La única limitación a imponer será la derivada de las distancias a linderos y ejes de caminos, así
como el establecimiento de actividades dentro de dichas construcciones que encuadrarse
dentro de las específicas del Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas, en
cuyo caso deberían tramitarse con arreglo a este último.
6.2.3.- Edificaciones con frente a carreteras dependientes de otros organismos.
En el caso de construcción de edificaciones que se sirven de viales dependientes de otros
organismos, el establecimiento de la alineación, es decir, la separación de la edificación y
cierres al eje de dicha vía se realizará de común acuerdo entre el Ayuntamiento y dicho
organismo.
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6.2.4.- Condiciones para el otorgamiento de licencia en los núcleos rurales.
Con independencia del cumplimiento normativo en cuanto a las condiciones generales
derivadas de la dimensión de la parcela, separaciones a linderos y caminos, y características
específicas de la edificación que se pretende, la necesidad de contar con los servicios
urbanísticos que la ley establece para la definición de solar, serán contemplados en los núcleos
de otra forma.
En ese sentido, será suficiente la existencia de acceso rodado a la parcela, bien público o por
conexión de una vía privada con esa vía pública. Siempre que se trate de vivienda aislada.
Por otro lado, la obligación de resolver el saneamiento se resolverá con la construcción de una
fosa séptica o sistema análogo que resuelva el vertido de forma técnicamente aceptable.
El suministro de agua se autorizará bien a partir de traídas comunales o pozos privados.
Será necesario el suministro de energía eléctrica.
Por outra banda, nos artigos 33 e 34 da LSG quedan definidas as distintas categorías do solo rústico.
Asemade, no artigo 34.4 indícase que “cando un terreo, polas súas características, poida
corresponder a varias categorías de solo rústico, aplicaranse os distintos réximes de forma
complementaria”.
A estes efectos, compre indicar que o ámbito de solo S-03 e a finca do equipamento SRX-06 foron
obxecto da concentración parcelaria de Mesía (acordo firme en 20.02.1975; entrega de títulos en
29.03.1978). En consecuencia, correspóndelles a categoría de especial protección agropecuaria na
zona fóra da delimitación de núcleo rural.
Á vista de que a clasificación da finca na que se localiza o equipamento SRX-06 é solo rústico, tanto
no PXOM como nas NNSS, non resulta necesaria unha ordenación provisional para a devandita finca,
ó abeiro da LMFAO. En consecuencia, o ámbito da IOP corresponderase unicamente co sector de
solo S-03.
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De acordo coa cartografía dispoñible, o sector de solo S-03 non queda incluído no ámbito de
aplicación doutras afeccións sectoriais.
1.4.3. Adecuación das NNSS á realidade urbanística existente xurdida ó abeiro do planeamento
anulado.
Como xa se reiterou anteriormente, as obras de urbanización foron executadas de acordo co
indicado no proxecto de urbanización aprobado e non anulado, e recibidas polo Concello de Mesía,
con data do 1 de agosto de 2014.
A continuación, achégase unha reportaxe fotográfica na que se pode comprobar a execución das
mesmas, de acordo co proxecto de urbanización.
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Tal e como se pode apreciar na reportaxe fotográfica anterior, o ámbito está totalmente urbanizado,
resultando que a realidade física, legalmente executada, non se corresponde coa clasificación
urbanística vixente de solo non urbanizable de núcleo rural e solo rústico de especial protección
agropecuaria. A obsolescencia das NNSS no ámbito resulta evidente ante o grado de transformación
que presentan os terreos e que tivo lugar ó abeiro do planeamento anulado.
Por outra banda, o promotor da transformación do solo xa procedeu á súa reparcelación e á cesión ó
Concello das parcelas dotacionais e de aproveitamento lucrativo monetarizado, motivo polo cal a
estrutura parcelaria preexistente, executada pola Xunta de Galicia, foi transformada de tal maneira
que non resulta posible revertela á situación previa á aprobación do Proxecto de equidistribución.
A situación física actual, con importantes modificacións na estrutura parcelaria e na urbanización,
derivada dos documentos de equidistribución e urbanización tramitados e executados, presenta
unha imposibilidade manifesta de retornar á situación previa, motivo polo cal enténdese que resulta
de aplicación o disposto na LMFAO, debendo proceder, segundo o indicado nesta, á redacción dunha
ordenación provisional e unha modificación de planeamento, coa finalidade e alcance indicados
neste texto legal, ó concorrer o suposto de interese xeral especial previsto no seu artigo 92, en
atención ó desenvolvemento urbanístico do ámbito.
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1.4.4. Concorrencia das condicións previstas na LMFAO para a viabilidade da proposta de
ordenación provisional.
1. A condición primeira e principal prevista polo artigo 84.1 da LMFAO para a aplicabilidade do
Instrumento de Ordenación Provisional, require que nos atopemos ante un suposto no que, en
virtude da anulación total ou parcial dun instrumento de ordenación urbanística, por sentenza firme,
recobre vixencia a ordenación urbanística anterior, que xa non responde á realidade urbanística
existente no ámbito, xurdida ó abeiro do instrumento anulado.
Este é exactamente o caso de Mesía, cuxo PXOM foi anulado parcialmente para o ámbito do ARS-03
S-03 pola sentenza firme do TSXG nº 114/2016, do 25 de febreiro, confirmada pola sentenza do
Tribunal Supremo nº 826/2017, do 11 de maio. Sentenza que determinou, á súa vez, a anulación do
Plan parcial do sector S-03 por sentenza firme do TSXG nº 125/2016, do 25 de febreiro, confirmada
polo Tribunal Supremo na súa sentenza nº 827/2017, do 11 de maio.
A obsolescencia da ordenación anterior do ámbito, que data de 1987 e que agora recobra vixencia,
resulta manifesta ao primeiro contraste coa realidade xurdida ó abeiro da ordenación urbanística
anulada; xa que, como se detallou nos apartados anteriores, completouse a execución do proceso de
transformación urbanística dos terreos, polo que a día de hoxe, corresponderíalles a súa clasificación
como solo urbano consolidado.
2. A clasificación do solo que se propón ordenar provisionalmente, na ordenación urbanística
anulada, é dicir, no PXOM, era a de solo urbanizable delimitado (ARS-03 S-03), polo que se cumpre
coa esixencia establecida no artigo 84.4 da LMFAO, que exclúe do seu ámbito de aplicación ao solo
que naquela estivera clasificado como solo rústico.
3. A proposta de ordenación resulta claramente reconducible aos supostos contemplados nos artigos
6.2.a) e 6.2.b) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, e nos artigos 46.2.a) e
46.2.b) da LSG, que reconducen a súa avaliación ambiental ao procedemento simplificado de
avaliación ambiental estratéxica. O que exclúe o caso da prohibición establecida no artigo 84.5 da
LMFAO.
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4. Iniciouse formalmente o procedemento de contratación dos servizos técnicos ou xurídicos
necesarios para a redacción dun novo planeamento (modificación puntual do PXOM) en substitución
do anulado, adxudicado por Decreto da Alcaldía de data do 10 de xullo de 2017, cumprimentando
con iso o presuposto requirido no artigo 87.1 da LMFAO.
5. O ámbito proposto para a ordenación provisional está xustificado na concorrencia dun especial
interese xeral en atención ao seu desenvolvemento urbanístico no máximo grao; xa que, como se
puxo de manifesto nos apartados anteriores, resulta acreditado non só que se alcanzou no seu día a
aprobación definitiva do instrumento de equidistribución e cumpriuse co deber de cesión e de
distribución de cargas e beneficios, senón que tamén se aprobou definitivamente o Proxecto de
Urbanización correspondente, que se executou ao completo a obra urbanizadora do ámbito, e que
esta foi así mesmo recibida polo Concello; cumprimentando con iso suficientemente os requisitos
establecidos nos artigos 92.2 e 92.3 da LMFAO.
6. Como se verá no apartado seguinte, a proposta de Ordenación Provisional resulta coincidente coa
prevista para este ámbito na ordenación urbanística anulada, é dicir, no PXOM, polo que se dá
cumprimento ao requirido no artigo 90.1 da LMFAO. Aínda que, cumprimentando o disposto no seu
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artigo 92.4, e en atención ao grao de desenvolvemento urbanístico que tivo lugar nos terreos do
ámbito, estes clasifícanse como solo urbano consolidado.
7. Por último, de acordo co previsto no artigo 90.1 da LMFAO, indícase expresamente na ordenación
provisional proposta que non será necesaria a súa adaptación á LSG; e que será de aplicación en todo
caso esta, de acordo co disposto nas súas disposicións transitorias, segundo a data de aprobación
definitiva do instrumento de ordenación anulado e a lexislación á que este estea adaptado.
1.5. ÁMBITO DA ORDENACIÓN PROVISIONAL.
1.5.1. Delimitación do ámbito.
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Tal e como quedou xustificado en puntos anteriores, a delimitación do ámbito obxecto do IOP
correspóndese unicamente co sector S-03, que conta cunha superficie de 23.205 m2, e que se reflicte
na imaxe que segue:

Imaxe do estado actual do ámbito S-03.

1.5.2. Caracterización ambiental do ámbito.
O sector sitúase a carón dos núcleos rurais do Campo e Alfonsín, nunha contorna agraria dominada
por prados e terras de cultivo en produción. Trátase dunha zona en pendente cara o noroeste, onde
se localiza o leito do río Samo.
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Os núcleos do Campo e Alfonsín correspóndense coa tipoloxía típica das aldeas tradicionais,
conformados por vivendas illadas e apegadas en casaríos, cunha ordenación definida
fundamentalmente polo parcelario, xa que as vías de acceso e comunicación foron modificadas pola
concentración parcelaria de Mesía, realizada nos anos 70. O asentamento poboacional complétase
con vivendas illadas xurdidas á marxe dos devanditos núcleos rurais.
Se ben Mesía é un concello no que predomina a gandaría, na zona ó redor do ámbito non se
observan explotacións gandeiras; non obstante, compróbase que os terreos sen edificar están
dedicados a pradarías e cultivos forraxeiros, ambos tipos relacionados coas devanditas explotacións.
Nas inmediacións do sector ten o seu leito o río Samo, que discorre en dirección nordés-suroeste, e
que se inclúe no ámbito Río Tambre da Rede Natura 2000 (ES1110016), pero que se atopa a unha
distancia superior ós 300m. Un afluente do río, de moi pouca envergadura, discorre polo sur do
sector, en dirección este-oeste, a unha distancia de 150m. En consecuencia, o sector non se ve
afectado polas respectivas zonas de policía dos dous leitos, nin tampouco polo ámbito de protección
da Rede Natura 2000.
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A continuación, achéganse varias imaxes nas que se comproba a caracterización eminentemente
agraria da zona, así como a relación do ámbito cos dous leitos mencionados.
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Por outra banda, tal e como e pode comprobar nas imaxes seguintes, o asentamento poboacional da
zona non sufriu severas modificacións co paso dos anos. Tal e como se indicou, o ámbito atópase
rodeado por pequenas aldeas, sendo O Campo e Alfonsín as máis próximas ó ámbito, que apenas
medraron nos últimos anos.
Nas seguintes imaxes pode comprobarse que a delimitación do ámbito non condicionou a medra dos
núcleos do Campo e Alfonsín.

ALFONSÍN
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O CAMPO

Detalle do voo PNOA 2017.
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ALFONSÍN

O CAMPO

Detalle do voo interministerial 1973-1986.

Tamén se pode comprobar nas imaxes históricas o impacto que tivo a concentración parcelaria na
división territorial da zona. Non obstante, os elementos preexistentes tales como o leito do río Samo,
e os núcleos rurais do Campo e Alfonsín, mantéñense antes e despois da concentración parcelaria, e
ó longo dos anos, sen apenas modificacións.
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ALFONSÍN

O CAMPO
Detalle do voo americano serie B 1956-1957.
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No que atinxe ó patrimonio cultural, o PXOM de Mesía inclúe no seu Catálogo dous hórreos
localizados no lugar do Campo (H-MS-30 e H-MS-31); non obstante, a súa zona de protección
conxunta non ten incidencia no ámbito da IOP, tal e como se comproba no seguinte plano do PXOM.

Como conclusión de todo o anteriormente exposto, na análise dos condicionantes do medio que
afectan ó ámbito, non se detectan afeccións sobre espazos naturais protexidos nin hábitats de
interese comunitario, nin tampouco sobre elementos con protección arqueolóxico ou arquitectónica.
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Asemade, a grande distancia co río Samo, como elemento natural máis salientable da zona, permite
concluír que o ámbito da IOP non provoca incidencias indicativas no seu leito.
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2. PARTE II: XUSTIFICACIÓN.
2.1. MARCO LEGAL DA ORDENACIÓN PROVISIONAL PROPOSTA.
O marco do presente IOP que se propón no Concello de Mesía, insírese nos fundamentos da LMFAO.
Establece a dita LMFAO no seu Título IV, artigos 84 a 93, unhas medidas provisionais de ordenación
urbanística que serán de aplicación naqueles supostos en que a declaración de nulidade de todo ou
parte dun instrumento de planificación urbanística municipal, polo que se suspenda a vixencia da
planificación urbanística por unha sentenza firme, supoña que recobre a súa vixencia un instrumento
de planificación anterior que, segundo o que se establece nesta lei, non responda á realidade
urbanística existente no termo municipal, ou nun ámbito específico, neste caso, xurdida ó abeiro do
instrumento anulado.
Neste documento xustifícase que no ámbito de referencia danse os supostos contemplados na
LMFAO, que recomendan a aplicación das medidas provisionais de ordenación que dita lei permite.
O obxecto desta parte xustificativa da memoria do IOP, e comprobar puntualmente que se observan
todas as condicións e limitacións legais de aplicación.
2.2. XUSTIFICACIÓN DO CONTIDO E VIXENCIA DA ORDENACIÓN PROVISIONAL (ARTIGO 90 LMFAO).
De acordo co artigo 90.1 da LMFAO, ”a ordenación provisional que se propoña para o ámbito
afectado deberá ser coincidente coa prevista para ese ámbito no instrumento de ordenación anulado
e, no seu caso, nos seus instrumentos de desenvolvemento (…)”, ó que engade no seu artigo 92.4 que
“naqueles supostos nos que o grao de desenvolvemento urbanístico acadado determinase a
consideración do solo como urbano consolidado, o instrumento de ordenación provisional recoñecerá
o indicado grao de desenvolvemento e clasificación”.
Dos datos analizados ó longo do IOP, extráense as seguintes conclusións:
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1.- O grao de desenvolvemento do solo urbano é total, téndose acadado a equidistribución e
urbanización dos terreos.
2.- O Concello de Mesía foi beneficiario da cesión do 10% de aproveitamento lucrativo así como das
parcelas destinadas a dotacións urbanística cuxa cesión efectiva trala aprobación definitiva do
proxecto de equidistribución polo sistema de concerto consta así mesmo inscrita no rexistro da
propiedade.
3.- As obras de urbanización foron recepcionadas polo Concello de Mesía.
4.- O equipamento SRX-06 non modifica a súa clasificación de solo rústico, xa sexa coas NNSS ou co
PXOM, polo que non procede incluílo no IOP. En consecuencia, o ámbito de aplicación do IOP é
unicamente o sector S-03.
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En atención ó grao de desenvolvemento urbanístico acadado, á vista da imposibilidade de reversión
da transformación tanto da realidade urbanizada como do proceso reparcelatorio do solo, proponse
unha ordenación provisional, coincidente coa dos instrumentos de ordenación anulados, que
contemple o solo urbanizable comprendido no sector S-03 como solo urbano consolidado, coa
delimitación prevista no Plan parcial, e coas determinacións de ordenación previstas neste, conforme
á proposta de ordenación provisional que se formula.
A ordenación provisional proposta non require a súa adaptación á LSG, que será de aplicación en
todo caso, de acordo co disposto nas súas disposicións transitorias, segundo a data de aprobación
definitiva do PXOM anulado, isto é, o 26 de decembro de 2012, polo tanto, adaptado á LOUPMRG.
2.2.1. Ordenación provisional do solo urbano.
A ordenación global correspóndese co establecido no devandito Plan parcial, asemade, a ordenación
pormenorizada do ámbito correspóndese co establecido nos artigos 10 a 18 da súa Normativa, na
que se inclúen as medidas preventivas establecidas na resolución da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático pola que se formula o informe ambiental estratéxico, dentro do
procedemento de avaliación ambiental estratéxica.
Art. 10. -Uso Industrial como uso global predominante.
É o uso que caracteriza a ordenación do sector, por ser o de implantación maioritaria neste.
É aquel que ten por finalidade, levar a cabo operacións de elaboración, transformación,
reparación, almacenaxe e distribución de produtos.
De acordo co recollido no PXOM, o uso global industrial defínese como aquel que comprende as
actividades e establecementos dedicados á elaboración e transformación de materias primas, así
como os procesados posteriores para o aumento do valor dos produtos, mesmo o envasado,
reparación, almacenaxe, transporte e distribución destes.
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As edificacións ou zonas da edificación non destinadas exclusivamente a uso industrial, aínda que
cando sexan complementarias deste uso, deberán cumprir as condicións sinaladas no código
técnico da edificación CTE referentes ás Esixencias Básicas de Aforro de Enerxía HEI.
O deber de conservación salientado na Lei 9/2002, para o caso das edificacións industriais,
enténdese como o da adopción das mellores tecnoloxías dispoñibles en cada momento para as
instalacións existentes ou que se proxecten. O concello poderá ditar ordes de execución no caso de
incumprimento deste precepto ou no caso de superar os niveis de emisións contaminantes
admisibles en cada caso.
As categorías que comprenderá o uso industrial no sector serán as seguintes:
c) Industria illada ou contigua non incompatible con uso de vivenda.
e) Zona industrial urbana.
f) Zona industrial illada existente.
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g) Outros usos. Independentemente da ordenanza de aplicación, e as súas características virán
reguladas polo tipo de industria e a normativa sectorial de aplicación e a súa situación estará
suxeita ás autorizacións dos organismos competentes.
Condicións da industria en xeral.
1 Illamento das construcións. En zonas de uso característico distinto do industrial, calquera local
ou edificio destinado a este uso, disporá de illamento abondo en todas as superficies de
contacto con outros locais ou edificios lindeiros.
2 Dimensións dos locais. As referencias ás superficies de produción ou almacenaxe, entenderanse
como a suma da superficie útil de todos os locais destinados á actividade, quedando excluídas
as superficies destinadas a oficinas, exposición de produtos, venda e aparcamento dos
vehículos que non estean destinados ao transporte dos produtos.
3 Servizos de aseo. Terán aseos independentes para os dous sexos, que contarán cun retrete, un
lavabo e unha ducha por cada vinte traballadores ou fracción superior a dez e por cada 1000
m² de superficie de produción ou almacenaxe, ou fracción superior a 500 m².
4. Circulación interior.
a) As escaleiras terán unha anchura non menor dun metro para locais con capacidade ata 50
traballadores, e de 1,10 metros para 50 ou máis postos de traballo.
b) Ningún paso horizontal ou en rampla terá un ancho menor dun metro.
5. Dotación de aparcamento. Disporán dunha praza de aparcamento por cada 100 m² de
superficie, localizadas na propia parcela. As prazas de aparcamento público obtidas de
conformidade coas determinacións das exixencias da lexislación urbanística ao plan
pormenorizado, no caso de imposibilidade de consecución das mencionadas prazas na propia
parcela pola súa configuración, topografía, xeotecnia, etc., poderanse utilizar para xustificar
este estándar.
Condicións de sostibilidade do uso industrial.
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As edificacións ou zonas daquelas non destinadas exclusivamente a uso industrial, aínda que
sexan complementarias deste uso, deberán cumprir coas condicións sinaladas no código técnico
da edificación (CTE) referentes ás esixencias básicas de aforro de enerxía HE.
O deber de conservación salientado na vixente Lei 9/2002, no caso das edificacións industriais,
enténdese como a esixencia da adopción das mellores tecnoloxías dispoñibles en cada momento
para as instalacións existentes ou que se proxecten. O concello poderá ditar ordes de execución no
caso de incumprimento deste precepto ou no seu caso de superar os niveis de emisións de
contaminantes admisibles en cada caso.
Art. 11. -Usos complementarios obrigatorios.
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Serán os que, en virtude do disposto nesta normativa, deban de coexistir necesariamente co uso
característico, como complemento obrigado deste, e na proporción que se estableza pola
Ordenanza correspondente.
En todo caso, terán este carácter os usos para os que se establecera unha reserva obrigada de
chan, de cesión obrigatoria ao Concello como Administración actuante.
Art. 12. -Usos compatibles.
Son aqueles que poden coexistir co uso global que caracteriza ao Sector, sen que perda ningún
deles por iso as características que lle son propias, por non resultar excluíntes nin incompatibles
entre si.
De acordo coa súa natureza, e para os efectos do presente Plan Parcial, ademais do uso industrial,
distínguense os seguintes usos:
- Garaxe-aparcamento e dotacional público.
- Exposición e venda do produto manufacturado.
- Vivenda do garda.
- Administrativo vinculado co industrial.
Art. 13. -Usos alternativos.
Os que substitúen de forma íntegra e alternativa ao global dominante. Deberase elixir entre un ou
outro. Non se contemplan usos alternativos.
Art. 14. -Usos prohibidos.
Aqueles non autorizados, por non se adecuar a un tipo concreto de chan, aos fins da ordenación
ou por ser incompatibles co uso característico dunha zona concreta. Prohíbese calquera uso non
previsto nas presentes Ordenanzas.
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Art. 15. -Clasificación e categorías dos usos compatibles.
Ó efectos da presente normativa, establécese a seguinte clasificación dos usos compatibles e as
súas categorías:
Art. 16. -Garaxe-aparcamento.
Denomínase "garaxe-aparcamento" a todo lugar destinado a estanza de vehículos de calquera
clase. Considéranse incluídos, dentro desta definición, os lugares anexos de paso, espera ou
estanza de vehículos, así como os depósitos para a venda de vehículos e locais ao servizo do
automóbil.
Clasificación.
Distínguense os seguintes graos:
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- Grao 1. º. Garaxe-aparcamento en planta baixa, semisótano e soto.
- Grao 2. º. Garaxe-aparcamento en parcela interior e espazos libres privados.
- Grao 3. º. Garaxe-aparcamento en edificio exclusivo.
Condicións.
1. A instalación e uso de aparcamentos e locais para o servizo do automóbil deberán axustarse ás
prescricións das presentes ordenanzas e demais disposicións vixentes.
2. Os garaxes-aparcamentos, e os seus establecementos anexos e os locais de servizo do
automóbil disporán en todos os seus accesos dun espazo de tres metros de ancho e cinco
metros de fondo, como mínimo, con piso horizontal, no que non poderá desenvolverse
ningunha actividade. O pavimento do devandito espazo deberá axustarse á rasante da
beirarrúa, sen alterar para nada o seu trazado. En consecuencia, nas rúas inclinadas formarase
unha superficie regulada, tomando como liñas directoras a rasante na aliñación oficial e a
horizontal ao fondo dos cinco metros a nivel co punto medio da primeira e, como xeratrices,
rectas que se apoian en ambas as dúas e son perpendiculares á segunda. A porta do garaxe
non adiantará en ningún punto a aliñación oficial e terá unha altura mínima de dous metros.
Nas rúas con pendente, dita altura medirase no punto máis desfavorable.
3. O uso de garaxe-aparcamento cumprirá en todo caso co establecido na Lei de Accesibilidade e
Supresión de Barreiras Arquitectónicas e o Regulamento que a desenvolve.
Accesos.
1. Prohíbese o acceso directo rodado polas vías rápidas da rede arterial, agás os de categorías 1.
ª, 2. ª e 3. ª, cando a parcela non poida ter acceso por outra vía.
2. Os garaxes-aparcamento de menos de 600 metros cadrados poden utilizar como acceso o
portal do inmoble cando sexa para uso exclusivo dos ocupantes do edificio.
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3. Os garaxes-aparcamento de 600 a 2.000 metros cadrados poderán dispoñer dun só acceso
para vehículos, pero contarán con outro peonil distanciado daquel, dotado de vestíbulo
estanco, con dobres portas, resistentes ao lume e con resortes de retención para posibles
ataques ao lume e para o salvamento de persoas. O ancho mínimo deste acceso será dun
metro.
4. Nos garaxes-aparcamento de 2.000 a 6.000 metros cadrados, a entrada e saída deberán ser
independentes ou diferenciadas, cun ancho mínimo para cada dirección de tres metros, e
deberán ter, ademais, unha saída de ataque e salvamento.
No de superficie superior a 6000 metros cadrados deberán existir accesos a dúas rúas, con
entrada e saída independentes ou diferenciada en cada unha delas. Estes últimos, disporán dun
acceso para peóns.
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5. As ramplas non superarán a pendente do 20 por 100, e as ramplas en curva, do 15 por 100,
medida pola liña media. A súa anchura mínima será de tres metros, con sobreancho necesario
nas curvas, e a súa radio de curvatura, medida tamén no eixe, será superior a seis metros.
6. Poderá permitirse o emprego dos aparatos montacoches. Cando o acceso sexa por este
sistema, instalarase un por cada 20 prazas ou fracción. O espazo de espera horizontal terá un
fondo mínimo de 6 metros e o seu ancho non será inferior a 5 metros.
7. Autorízase a mancomunidade de garaxes-aparcamento.
8. Os accesos situaranse a ser posible de tal forma que non se destrúa o arboredo existente. En
consecuencia, procurarase emprazar os vaos preservando os pasos existentes.
Prazas de aparcamento.
Enténdese por praza de aparcamento un espazo mínimo de 2,20 por 4,50 metros. Non obstante, o
número de coches no interior dos garaxes-aparcamento non poderá exceder do correspondente
aos 20 metros cadrados por vehículo. Sinalaranse no pavimento as localizacións dos corredores de
acceso dos vehículos, sinalización que figurará nos planos dos proxectos que se presenten ao
solicitar a concesión das licenzas de construción, instalación, funcionamento e apertura.
Nos garaxes-aparcamento admítese unha altura mínima de 2 metros en calquera punto.
Aseos.
1. Os garaxes-aparcamento de 600 a 2.000 metros cadrados disporán dun retrete con lavabo.
2. Os de 2.000 a 6.000 metros cadrados disporán de dous retretes con lavabo.
3. Os de máis de 6.000 metros cadrados disporán dun retrete con lavabo máis por cada 2.000
metros cadrados de exceso ou fracción.
4. Cando exista máis dun servizo hixiénico instalarase con enteira independencia para señoras e
cabaleiros.
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Escaleiras.
As escaleiras terán un ancho mínimo de 1 metro para garaxes-aparcamento de ata 600 metros
cadrados e superior a 1,30 metros nos de maior superficie.
Construción.
1. Todos os elementos que constitúan a estrutura da edificación destinada a garaxe ou
aparcamento, haberán de ser resistentes ao lume tipo de tres horas de duración ou estar
debidamente protexidos con material illante, tendo en conta a acción derivada da temperatura
que poida alcanzar a devandita estrutura a través da súa protección, debendo especificarse nos
proxectos correspondentes a natureza, aspersores e características dos materiais protectores.
2. O recinto do garaxe-aparcamento deberá estar illado do resto da edificación ou terreos
lindantes por muros e forxados, resistentes ao lume con illamento acústico de acordo coa
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Ordenanza sobre ruídos, sen ocos directos de comunicación con patios ou locais destinados a
outros usos.
3. Poderá comunicarse o garaxe-aparcamento con escaleira, ascensor, cuartos de caldeiras, salas
de máquinas, cuartos trasteros ou outros servizos autorizados do inmoble cando estes teñan
outro acceso e dispoñan dun vestíbulo axeitado de illamento, con portas blindadas de peche
automático, resistentes á temperatura e estancas ao lume. Exceptúanse os situados debaixo de
salas de espectáculos, os cales estarán totalmente illados, non permitíndose ningunha
comunicación interior co resto do inmoble, e calquera oco deste, deberá estar a unha distancia
de polo menos catro metros de outro do edificio ou dos lindeiros con terreos lindantes.
4. Nos espazos libres que se destinan a aparcamentos de superficie non se autorizarán máis obras
ou instalacións que as de pavimentación e procurarase que este uso sexa compatible co
arboredo.
5. Só se permitirá nos garaxes-aparcamentos a estanza de vehículos e de lavado e engraxe con
exclusión de calquera outra actividade.
6. Nos espazos libres da edificación aberta e da illada, o garaxe-aparcamento, que deberá
cumprir coas condicións sinaladas anteriormente, terá o nivel superior da capa de terra
axardinada e á mesma rasante que a do terreo circundante.
7. Non poderá ocuparse o subsolo da zona correspondente aos retranqueos obrigatorios das
aliñacións ás vías públicas.
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Ventilación.
1. A ventilación natural ou forzada estará proxectada con suficiente amplitude para impedir a
acumulación de vapores ou gases nocivos, en proporción superior ás cifras que sinala o
Regulamento de Actividades Molestas, sendo obrigatorio, cando exista ventilación forzada,
dispoñer dun aparato detector de CO2 por cada 500 metros cadrados, situándoo nos puntos
máis desfavorablemente ventilados, que accionen as devanditas instalacións. Faranse con
patios ou chemineas para a súa exclusiva ventilación, construídos con elementos resistentes ao
lume, que adiantarán nun metro a altura máxima permitida polas Ordenanzas Municipais, e
afastados 1,5 metros de calquera oco ou abertura das construcións linderas, e se desembocan
en lugar de uso ou acceso ao público terán unha altura mínima dende a superficie pisable de
2,50 metros, debendo estar protexida horizontalmente nun radio de 2,50 metros, de maneira
que no punto máis afectado non se superen vos niveles de inspiración.
2. Enténdese por ventilación natural aquela na que existe un metro cadrado de sección nos ocos
ou condutos de aireación por cada 200 metros cadrados de superficie do local, e por ventilación
forzada, a aquel conxunto de elementos que garantan un varrido completo dos locais cunha
capacidade mínima de seis renovacións/hora e con bocas de aspiración que estean dispostas
de forma que existan cando menos dúas bocas en proxección vertical sobre o chan por cada un
dos cadrados de 15 metros de lado no que idealmente poida ser dividido o local. O mando dos
extractores situarase en local de doado acceso.
3. Os garaxes-aparcamento subterráneos, situados en patios de mazá, ventilaranse
necesariamente por chemineas que cumpran as condicións antes sinaladas.
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4. Nos edificios exclusivos para este uso permitiranse ocos de ventilación en fachada á rúa,
separados, como mínimo, 4 metros dos terreos linderas, non autorizándose nas fachadas aos
patios de mazá.
Calefacción.
A calefacción dos locais e demais medios nos que se realice a combustión de substancias disporase
de forma que en ningún momento haxa perigo de que as mesturas de carburantes se inflamen,
debendo estar totalmente illado e ventilados.
Iluminación.
1. A iluminación artificial realizarase só mediante lámpadas eléctricas, e as instalacións de
enerxía e iluminación responderán ás disposicións vixentes sobre a materia.
O Concello poderá esixir a instalación de iluminación supletoria de emerxencia nos garaxes de
máis de 2.000 metros cadrados, cun nivel mínimo de cinco lux. Nos garaxes de máis de 6.000
metros cadrados, ademais existirá unha sinalización luminosa no chan.
2. Cando se vaia utilizar outro tipo de iluminación, requirirase unha autorización especial do
Concello.
Instalacións contra incendios.
1. Instalaranse aparatos de extinción de incendios de cinco quilogramos de neve carbónica ou
preferentemente po seco, en todo tipo de garaxes, ou garaxe-aparcamento, de forma que
correspondan catro, como mínimo, por cada 500 metros cadrados ou fracción. Están exentos
desta obriga os de dimensións inferiores a 50 metros cadrados. Nos garaxes de máis de 6.000
metros cadrados contarase cun carro extintor de po seco de 50 quilogramos de capacidade e
outro máis por cada 3.000 metros cadrados de exceso.
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Nos garaxes superiores a 500 metros cadrados instalarase unha rede interior de auga para
incendios, conectada no seu caso aos hidrantes. Esta rede manterá en todo momento a presión
de 3,5 atmosferas e estará dotada dos correspondentes equipos de presurización cando a rede
xeneral non garanta tal presión. A esta rede engancharase un posto de auga por cada 500
metros cadrados de planta, con manga abonda para alcanzar toda a superficie.
2. Se esta superficie de 500 metros cadrados estivese desenvolvida en varias plantas, esixirase,
polo menos, dous extintores en cada unha delas. Os extintores manuais situaranse sobre nos
soportes e muros, en lugares de doado acceso e provistos de dispositivos de suxeición seguros e
de rápido manexo, debendo figurar unha chapa de instrucións para o seu uso e sinalización con
axuste ás disposicións das Normas UNE. Igual sinalización empregarase para os carros
extintores.
3. Instalarase en cada 500 metros cadrados de garaxe ou fracción un recipiente de material
resistente ao lume, con tapa abisagrada das mesmas características, para gardar trapos e
algodóns que puidesen estar impregnados de graxa ou gasolina.
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4. Igualmente instalaranse por cada 500 metros cadrados ou fracción, recipientes abertos que
conteñan produtos capaces de absorber calquera derramo fortuíto de gasolina ou graxas (area,
terra axeitada, etc.) Estes produtos poderán estar en sacos para ou o seu doado transporte e o
depósito disporá dunha pa para o seu manexo.
5. Os garaxes-aparcamentos de máis de 2.000 metros cadrados disporán, nas proximidades de
cada acceso pola vía pública, dun hidrante de modelo regulamentario utilizado polo Servizo
contra incendios.
6. Nos garaxes-aparcamentos de máis de 6.000 metros cadrados esixirase a instalación dunha
rede automática de "dispositivos", para localizar e evitar a propagación de calquera incendio.
7. Os garaxes-aparcamentos de tres ou máis plantas contarán con sistema especial de detectores
de incendios, con cadro centralizado nas proximidades dos accesos principais na súa parte máis
próxima á vía pública.
8. Nos garaxes-aparcamentos de máis de 2.000 metros cadrados instalarase un sistema eficaz de
evacuación de fumes.
9. Todo garaxe, independentemente da súa superficie e catalogación, disporá como mínimo dun
extintor.
10. En todo caso rexerá o disposto polas normativas contra incendios.
Desaugadoiros.
Disporán, para á súa acometida á rede de saneamento ou á xeral, dun sistema eficaz de
depuración de graxas.
Establecementos anexos aos garaxes-aparcamentos.
Os establecementos desta natureza cumprirán, ademais, as prescricións contidas nos artigos
seguintes, segundo os casos.
Instalación de engraxe e lavado.
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Permitiranse estas instalacións como anexas a garaxes-aparcamentos coas condicións que se
sinalan nas Normas Xerais das Ordenanzas de cada zona.
Carga de baterías.
Permítense instalacións para a carga de baterías sempre que o local onde se efectuen estas
operacións estea illado do resto do garaxe e con ventilación abonda.
Estacións de proba de motores.
Non se autorizan estas instalacións máis que en garaxes establecidos nas zonas rexidas por
Ordenanzas industriais.
Subministradores de gasolina.
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Prohíbese a instalación de aparatos subministradores no interior dos garaxes-aparcamentos, agás
nos edificios exclusivos para este uso e nas zonas industriais.
Prescricións de explotación.
1. Queda prohibido fumar e facer lume en todo local de garaxe-aparcamento, nas estacións de
servizo ou nos seus establecementos anexos, dentro da zona definida legalmente como
perigosa. Visiblemente fixaranse, con carácter permanente, letreiros nos diferentes locais coa
lenda "Non fumar", "Perigo de incendio".
2. Prohíbese o almacenamento de carburantes e combustibles líquidos fóra dos depósitos dos
vehículos. No caso de instalacións de depósitos de combustibles para calefacción, situados en
plantas de uso xenérico de garaxe-aparcamento, as mesmas se situarán en recinto
independente delimitado con paredes separadoras resistentes ao lume, con acceso
independente mediante vestíbulo de independencia, e cumprindo todas as especificacións que
ao respecto establece o Código Técnico da Edificación sobre protección contra incendios nos
edificios.
3. Non obstante o preceptuado no parágrafo anterior, poderá admitirse a garda de vehículos cun
bidón de reposto de 15 litros de capacidade máxima.
4. A beirarrúas, os pasos xerais e os aparcamentos deberán sempre conservarse libres,
sinalizándose debidamente para a súa doada comprobación.
5. Prohíbense as reparacións ruidosas, molestas, nocivas e perigosas, tales como o traballo de
chapistas, pintura e proba de motores, salvo nas zonas industriais e demais almacéns.
6. Prohíbese o almacenamento, mesmo no interior dos vehículos, de material de calquera clase,
combustible ou non, e realizar dentro destes locais operacións que non respondan estritamente
ás necesarias de acceso e estanza dos vehículos, así como lavado e engraxe.
7. Prohíbese o peche de prazas dentro dun garaxe-aparcamento.
Depósitos de vehículos usados.
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1. O almacenamento de vehículos usados, tanto para a súa venda como para o seu despece,
poderá ser permitido nas localizacións que autorice o concello.
2. Cumprirán as condicións de seguridade que sinalan as disposicións vixentes e deberán estar
cercados en todo ou seu perímetro por muros de fábrica de suficiente altura, ou por sebes
vexetais que impidan o paso á vista dos vehículos dende o exterior.
Condicións para a apertura e posta en servizo.
Independentemente da licenza de construción, que poderá estar englobada dentro da licenza da
edificación na que se integren, a apertura e posta en servizo de todas as categorías, agás a 1. ª
(garaxe-aparcamento anexo a vivenda unifamiliar) será tramitada conxuntamente coa solicitude
de vao municipal, acompañándose proxecto técnico redactado por técnico habilitado, que reflicta
a distribución das instalacións das que se compón, xunto co cálculo xustificativo do seu
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dimensionado de acordo con estas ordenanzas e de toda a normativa legal que sexa de aplicación
en cada caso. Faise constar, a obrigatoriedade de dar exacto cumprimento do código técnico da
edificación sobre condicións de protección contra incendios nos edificios, tanto nos proxectos de
edificación coma nos de apertura.
Instalacións existentes.
O concello poderá instar os propietarios, sexan persoas físicas, xurídicas ou comunidades de
propietarios, para que soliciten licenza de apertura e o vao municipal correspondente, así como a
adaptación das instalacións á normativa vixente, sempre que isto sexa posible, e en todos os
casos, no referente á seguridade.
Art. 17. -Equipamento público.
D.1. DEPORTIVO.
Correspóndese cos edificios destinados a actividades deportivas, correspondente a espazos
cubertos ou descubertos destinados ao exercicio, exhibición ou ensino da cultura física e da
práctica do deporte, así como os dedicados á práctica ou ensino de actividades análogas, tales
como o aeróbic, o baile, as artes marciais, etc.
Condicións xerais.
Cumprirán as disposicións previstas polo Ministerio de Educación e polos órganos autonómicos
competentes en función da instalación de que se trate, as condicións esixidas no CTE e as
establecidas na Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas, así como no Regulamento que a desenvolve.
Art. 18. -Condicións comúns a todos e cada un dos usos proxectados.
Complementariamente ao disposto nas Normas de Edificación concretas para cada un de eles,
todos os equipamentos considerados no presente Plan Parcial, xa sexa públicos ou privados,
cumprirán as condicións recollidas no CTE e a Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e
supresión de barreiras arquitectónicas e no Regulamento que a desenvolve.
As condicións xerais de edificación correspóndense cos artigos 21 a 50 da Normativa do Plan parcial.
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Art. 21. -Alcance xeral.
Sen prexuízo das especificacións que, no seu caso, poidan introducirse nas normas particulares de
cada zona previstas no capítulo correspondente desta normativa, as condicións xerais da
edificación serán as reguladas nos artigos seguintes.
Estas normas xerais serán de aplicación na forma regulada no presente título, salvo indicación en
contra das ordenanzas particulares de cada zona, que poderán establecer condicións específicas
que non desvirtúen as establecidas nas presentes normas.
Só se poderán considerar aptas para a edificación as parcelas que reúnan as dimensións mínimas
requiridas para iso nas Normas particulares desta normativa.
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Art. 22. -Parcela edificable e parcela mínima.
Considérase parcela edificable a que, estando cualificada nunha zona onde estea autorizada a
edificación, cumpra cos requisitos dimensionais establecidos nas Ordenanzas Particulares.
Considérase parcela mínima, a que comprende a menor superficie admisible por ordenación, en
concordancia coas determinacións contidas nas Ordenanzas Particulares.
Art. 23. -Parcela neta.
Considérase parcela neta a totalidade da parcela definida ata a súa intersección coa aliñación
oficial definida nos planos de ordenación deste Plan Parcial ou, no seu caso, coa aliñación
existente e os seus lindeiros. A edificabilidad computarase sobre parcela neta, na que se
comprenden tanto os espazos edificables como os que non o sexan, dentro desa mesma aliñación
oficial.
Art. 24. -Lindeiros.
Son as liñas perimetrales que delimitan e configuran a parcela e sepárana doutros predios. ós
efectos de aplicación, no presente Plan Parcial establécense os seguintes tipos de lindeiros:
- Frontal: é o que delimita a parcela coa vía pública de acceso. Tamén denominado aliñación
pública.
- Posterior: é o que separa a parcela pola parte oposta ao seu frontal.
- Lateral: son os que separan a parcela polos laterais das parcelas contiguas.
Art. 25. -Parcelacións.
Enténdese por parcelación a subdivisión simultánea ou sucesiva das parcelas previstas na
ordenación do Plan Parcial así como, se é o caso, a das parcelas resultantes de agrupación
posterior.
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O Plan Parcial, no plano de proposta de imaxe física establece a identificación de cada unha das
parcelas resultantes xustificando que a súa distribución cumpre os criterios de parcelación da
presente normativa.
O devandito plano non é vinculante e poderá modificarse de forma xustificada no Proxecto de
Equidistribución ou outras parcelacións posteriores, que cumprindo os parámetros mínimos
expostos nesta normativa, se poidan realizar; xa sexa parcelacións, agrupacións ou segregacións
cumprindo o sinalado no apartado seguinte.
Art. 26. -Agrupación ou segregación de parcelas.
Permítese agrupar parcelas para formar outras de maior dimensión. Así mesmo se poderán dividir
parcelas noutras de menor tamaño, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:
1. Resolver os accesos viarios ás subparcelas resultantes.
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2. Respectar a estrutura urbanística que fixa o presente Plan Parcial.
3. Deseñar e demostrar a posibilidade de realizar as acometidas cos servizos urbanísticos.
4. Establecer parcelas edificables de acordo coa normativa do presente Plan Parcial (iguais ou
maiores que a mínima).
5. Resolver axeitadamente a dotación de todos os servizos existentes para cada unha das
parcelas resultantes, proxectando as obras de urbanización necesarias para a súa consecución.
6. No caso da existencia de sotos de aparcamento mancomunados, as parcelacións que se
propoñan deberán garantir a súa idoneidade, sen menoscabo da funcionalidade do conxunto
do garaxe-aparcamento.
7. Se con motivo da subdivisión de parcelas, fose preciso realizar obras de urbanización, estas
executaranse con cargo ao titular da parcela orixinaria.
8. A nova parcelación terá o carácter de "acto suxeito a licenza municipal", polo que a súa
efectividade está condicionada ao acordo municipal previo de conformidade.
9. As vías interiores de carácter privado que puidesen xurdir, terán un ancho mínimo de 10
metros.
10.En todo caso, a segregación e agregación de parcelas suxeitarase ao disposto na Sección 4. ª,
Parcelacións, do capítulo II, Intervención na edificación e uso do chan, da Lei 9/2002, de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, ademais das condicións de
indivisibilidade de parcelas establecidas no art. 205 da devandita Lei.
CONDICIÓNS XERAIS DE POSICIÓN DA EDIFICACIÓN
Art. 27. -Obxecto.
As condicións de posición e ocupación determinan a localización e o nivel de ocupación das
edificacións no interior da parcela edificable.

CVD: DjAuUdvir5OJqe/hrH8S
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Art. 28. -Aliñacións.
Son as liñas establecidas polo Plan Parcial que separan os chans de dominio público destinados a
viais dos destinados a outros usos, con independencia da súa titularidad pública ou privada.
Art. 29. -Rasantes.
Son as liñas establecidas polo Plan Parcial que determinan a inclinación respecto ao plano
horizontal dun terreo ou vial.
Art. 30. -Retranqueo de edificación ou liña de edificación.
É a distancia á que debe situarse a liña de edificación con respecto á aliñación oficial ou a un
calquera dos lindeiros da parcela.
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En función do lindeiro respecto do cal deba retranquearse a edificación poderán se frontais
posteriores ou laterais.
A medición do retranqueo realizarase sobre unha recta perpendicular á correspondente fachada.
Art. 31. -Superficie ocupada e coeficiente de ocupación.
É a superficie comprendida dentro dos límites definidos pola proxección vertical sobre un plano
horizontal, das liñas de edificación, mesmo a subterránea.
Para o cómputo da superficie ocupada non se terán en conta aleiro e marquesiñas. AOS
devanditos efectos, o seu saliente máximo non superará 1/4 do retranqueo esixido. Se se sitúan
sobre beirarrúas o saliente máximo será de 1 metro, respectando en todo caso o arboredo. A
altura mínima será de 3,60 metros contados dende a rasante do terreo ou da beirarrúa e
realizaranse de elementos desmontables prohibíndose o seu peche.
O coeficiente de ocupación é a relación expresada en tanto por cento entre a superficie que pode
ser ocupada pola edificación e a superficie neta da parcela.
O espazo libre de parcela poderá destinarse a viais, xardíns, aparcamento e como zona de carga e
descarga, prohibíndose o almacenamento de mercadorías, materiais ou desperdicios.
CONDICIÓNS XERAIS DE VOLUME E FORMA DOS EDIFICIOS
Art. 32. -Alcance xeral.
Sen prexuízo das especificacións que, no seu caso, poidan introducirse nas normas particulares de
cada zona previstas no capítulo correspondente desta normativa, as condicións xerais da
edificación serán as reguladas nos artigos seguintes.
Art. 33. –Edificabilidade.
Enténdese por edificabilidade a relación entre a superficie construída e a superficie neta da
parcela.
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Art. 34. -Superficie construída.
Superficie construída é a suma das superficies de todas as plantas da edificación, considerada
cada unha pola extensión comprendida dentro da proxección horizontal do seu perímetro, definido
pola cara exterior dos muros e cerramentos envolventes.
Para os efectos do cálculo da edificabilidade computarán de acordo co establecido no artigo
46.6.a da Lei 9/2002, todas as superficies construibles de carácter lucrativo, calquera que sexa o
uso ao que se destinen, incluídas as construídas no subsolo, e os aproveitamentos baixo cuberta,
coa única excepción das construídas no subsolo con destino a aparcamentos e instalacións de
calefacción, electricidade e análogas.
Non computará, no cálculo da edificabilidade os espazos baixo cuberta de altura libre inferior a
1,50 metros.
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Art. 35. -Altura da edificación.
Para os efectos da medición de altura, distínguense os seguintes tipos de alturas.
1. Altura de cornixa. -É a que se mide na vertical que pasa polo punto medio da fachada con
fronte á vía pública dende a rasante da beirarrúa ou terreo, segundo se determine nas normas
particulares, ata a cara inferior do forxado que forma o teito da última planta ou da cercha ou
tirante da nave.
2. Altura de coroación. -É a que se mide dende a cota orixe anterior, ata o nivel do plano superior
dos petos de protección da cuberta.
3. Altura total. -É a que se mide dende a cota orixe anterior, ata a cumieira máis alta do edificio.
A medición de alturas total realizarase respectando conxuntamente os valores permitidos nas
ordenanzas particulares de cada zona para a distancia en metros e para o número de plantas.
Ós efectos da medición do número de plantas os semisótanos que sobresaian máis dun metro da
rasante do terreo computarán como planta.
Por enriba da altura máxima de cornixa autorízanse os faldróns da cuberta, os remates das caixas
de escaleira, os casetóns de ascensores, depósitos, instalacións fotovoltaicas e de protección solar
de auga quente sanitaria así como calquera outra instalación dos edificios, así como peitorís,
petos de cuberta, varandas e remates ornamentais.
Todas as construcións e instalacións anteriormente sinaladas quedarán debaixo do gálibo definida
por unha liña trazada dende a intersección da cara do último forxado horizontal construído co
plano de fachada, e dende esta unha liña recta sen caneos, que vai buscar a cumieira da cuberta
formando coa horizontal un ángulo igual ou menor a 30. º, con faldróns de cuberta continuos e
sen caneos. A altura máxima de cumieira non será superior a 4,00 metros, medidos dende a cara
superior do forxado que forma o teito da última planta, ou no seu caso a cara superior do tirante
da cercha, cunha medida non superior a 50 cm Sobre a altura de cornixa.
Cubertas planas.
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No caso de cubertas planas, a composición da cuberta realizarase en calquera caso de xeito
unitario en canto aos materiais e as formas empregadas nesta.
A pendente será a necesaria para resolver a estanquidade e funcionamento técnico desta.
Por enriba da altura do forxado de teito e do sistema de illamento e cubrición, só se poderán
colocar os elementos destinados a instalacións do edificio. E só xustificadamente poderán superar
os límites do sólido capaz definido nesta normativa cando se destinen a instalacións comúns do
edificio que deban estar na cuberta. Adoptaranse, en todo caso, as medidas necesarias para
diminuír o seu impacto visual dende a rúa ou espazos libres.
Autorízanse elementos e instalacións destinadas á captación e produción de enerxía eléctrica e de
auga quente sanitaria procedente da enerxía solar.
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Art. 36. -Sotos e semisótanos.
1. Sotos.
Son aquelas plantas ou parte delas nas cales a cara inferior de forxado de teito se atopa
situada totalmente por debaixo de cota de referencia. Prohíbense as pezas habitables,
admitíndose os usos de garaxe, almacén ao servizo da actividade da planta baixa, os trasteiros
e as instalacións vinculadas ao uso principal da edificación. Salvo o disposto para garaxes, a
súa altura libre non será inferior a 2.25 metros nin á altura do piso inferior a 2.50 metros.
Admítense os usos necesarios logo de xustificación e con prohibición de usos vivideiros.
2. Semisótanos.
Son aquelas plantas ou parte delas nas cales a cara inferior do forxado de teito se atopa
situada toda ela como máximo un metro por enriba dá cota de referencia. Prohíbense as pezas
habitables, admitíndose os usos de garaxe, almacén ao servizo da actividade da planta baixa
e/ou trasteiros e instalacións vinculadas ao uso principal dá edificación. Salvo o disposto para
garaxes, a súa altura libre non será inferior a 2,25 m nin a altura de piso inferior a 2,50 m
Os semisótanos coa cara inferior do forxado de teito que atope a unha distancia igual ou maior
de 1,00 metros da cota de referencia, considéranse a todos os efectos plantas sobre rasante.
Art. 37. -Espazos exteriores accesibles.
Os espazos libres en todas as zonas resultantes no presente Plan Parcial terán a consideración de
espazos exteriores accesibles, o que determina que manterán na súa fronte as aliñacións e
rasantes da vialidade oficial e cumprirán as condicións de accesibilidade seguintes:
1. Será posible o acceso peonil e rodado a este dende a vía pública, e deberán permitir o acceso e
manobra dos vehículos de Extinción de Incendios, nas condicións establecidas na normativa
sectorial de aplicación en materia de evacuación e protección contra incendios.
2. A pendente máxima en zonas utilizables polo tránsito peonil non poderá superar a máxima
establecida na regulamentación vixente sobre accesibilidade e eliminación de barreiras
arquitectónicas.
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3. O terreo sobre o que se asente, deberá ofrecer as condicións de estabilidade, saneamento e
estética requiridas polo Concello en cada suposto.
4. Estará urbanizado axeitadamente, e contará cos servizos necesarios de iluminación,
evacuación de augas pluviais, iluminación, así como axardinamento e pavimentación de
beirarrúas e calzadas. A urbanización destes espazos executarase de forma coherente e
garantindo a continuidade coa urbanización correspondente aos viais e espazos libres públicos
que os limitan.
5. O acceso pavimentado conectará a vía pública co portal dos edificios, estará libre de
edificación en toda a súa altura. Os accesos rodados ata a entrada ou entradas de garaxes
terán o ancho establecido como mínimo para as ramplas de entrada a este.
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Art. 38. -Condicións de calidade, hixiene, dotación, servizos e seguridade.
Resultan de aplicación ao Sector, en canto ás condicións de calidade, hixiene, dotación, servizos e
seguridade, os resultantes da aplicación da normativa sectorial en cada caso en función do uso ao
que se destine a edificación e, con carácter particular, será de aplicación o Código Técnico da
Edificación ás construcións públicas ou privadas cuxos proxectos necesiten obter a correspondente
licenza ou autorización, de conformidade co disposto o artigo 2 do capítulo 1 do CTE.
CONDICIÓNS ESTÉTICAS
Resultan de aplicación ao sector as condicións estéticas e tratamento de fachadas reguladas a
continuación:
Art. 39. -Fachadas.
Extremarase o coidado estético das fachadas enfrontadas ás vías e estradas que bordean o Sector,
así como aos seus viais interiores.
As fachadas dos edificios públicos ou privados, así como as súas medianeiras e paredes unidas ao
descuberto, aínda que non sexan visibles dende a vía pública, deberán conservarse nas debidas
condicións de seguridade, hixiene e estética.
Todos os paramentos visibles dende o exterior deberán tratarse con iguais materiais e calidade
que as fachadas, prohibíndose a impermeabilización destes con materiais bituminosos de cores
escuras, a menos que estes sexan recubertos ou branquexado, así como a utilización como vistos
de materiais fabricados para ser revestidos.
Os corpos construídos sobre a cuberta dos edificios, tales como torres de refrixeración, depósitos
de auga, chemineas, paneis solares, silos, etc., quedarán integrados na composición do edificio ou
ocultos. Procurarase especialmente a integración, ocultándoas ou encaixándoas nos paramentos,
das liñas de condución de enerxía visible dende a vía pública.
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Os proxectos de edificación conterán o deseño da fachada en todas as plantas de pisos, así como o
correspondente aos elementos comúns de planta baixa e semisótano sobre rasante. No caso de
que se descoñeza o uso dos locais situados en planta baixa, poderase realizar un peche provisional
que garanta unhas condicións axeitadas de ornato, non aceptándose o emprego de materiais que
non estean proxectados para ser vistos. Nas licenzas de apertura dos locais, o deseño final da
parte correspondente a fachada resolverase de modo que harmonice co resto do edificio.
Art. 40. -Cubertas.
Nas cubertas das edificacións, no caso de ser inclinadas, utilizarase tella ou lousa, ou materiais
laminados metálicos, como o cinc, o cobre ou o aceiro, prohibíndose nas edificacións industriais o
uso de fibrocemento cando poida quedar visto.
Os corpos construídos sobre a cuberta dos edificios como caixas de escaleiras e ascensores, saídas
de fumes e gases, etc., terán tratamento de fachada.
Art. 41. -Materiais.
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Prohíbese o emprego de materiais de deficiente conservación, así como a utilización nos
paramentos exteriores, de pinturas doadamente alterables polos axentes atmosféricos e as
combinacións agresivas de cor.
O conxunto deberá ter unha imaxe o máis amable posible, polo que deberán suprimirse as
superficies metálicas brillantes, que aumentan a visibilidade do conxunto a longas distancias e
proceder á pintura e mantemento dos panos de muro e cubertas que presenten cores
discordantes co resto ou estean deterioradas. A estes efectos deberá terse en conta o indicado na
Guía de cores e materiais de Galicia para a grande área paisaxística de Galicia Central.
Nas novas instalacións, os materiais, cores, acabados e volumetría destas deberán ser coherentes
coas instalacións actuais, de modo que a imaxe conxunta sexa entendida visualmente como un
complexo congruente e non como a agregación de varios elementos dispares.
Art. 42. -Cornixas e voos.
O saliente máximo de cornixas e voos sobre a aliñación oficial do edificio no seu caso non excederá
do seguinte valor: 0,60 m Sobre estes elementos non se permitirá ningunha construción, nin
sequera peitorís nin varandas.
Art. 43. -Portadas e escaparates.
A aliñación exterior non poderá superarse na planta baixa con salientes de ningunha clase,
relativos a elementos de decoración de locais comerciais, portais ou calquera outro elemento
similar.
Art. 44. -Marquesiñas.
A altura libre sobre a rasante da beirarrúa ou da rasante da parcela así establecida na ordenación
detallada, será igual ou superior a 4,00 m Serán desmontables e prohíbese o seu peche. No caso
de situarse no interior da parcela o saliente máximo non superará os 2 m
Non se permite a vertedura de augas á vía pública dende as marquesiñas nin a instalación sobre
as mesmas de macetas ou outros obxectos móbiles.
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Art. 45. -Toldos.
Os toldos móbiles estarán situados en todos os seus puntos, mesmo os de estrutura, a unha altura
mínima de 4 m sobre a rasante da beirarrúa. Os toldos fixos cumprirán as mesmas condicións das
marquesiñas. Autorízase a súa localización en fachadas e cuberta con proxecto conxunto e
unitario, para cada zona cualificada.
Art. 46. -Escaparates.
Con carácter xeral, e sen prexuízo das condicións particulares que puidesen establecerse nas
respectivas Ordenanzas, os anuncios paralelos ao plano de fachada terán un saliente máximo (de
aliñación de parcelas) de 10 cm e cumprirán, ademais, as condicións seguintes:
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- Prohíbense os anuncios estables de tea ou outros materiais que non reúnan as mínimas
condicións de conservación da súa dignidade estética.
- Nas plantas baixas poderán ocupar unha franxa de ata 2 m de alto. De colocarse sobre o lintel
dos ocos, sen cubrilos, a súa altura poderá chegar a 1 m debendo situarse a máis de 50 cm do
oco de acceso, deixando totalmente libre o seu lintel.
- Poderán pegarse na súa totalidade á fronte das marquesiñas, cumprindo as limitacións
sinaladas para estas.
- Nas plantas distintas da baixa poderán ocupar unha franxa de ata 1 m de alto, pegada aos
peitorís dos ocos e sen reducir a superficie de iluminación dos locais.
Art. 47. -Bandeirolas.
Os anuncios normais ao plano de fachada estarán en todos os seus puntos a unha altura mínima
de 4 m sobre a rasante da beirarrúa, cun saliente máximo sobre a aliñación de parcela de 70 cm e
unha dimensión vertical máxima de 1 m, en planta baixa ou superiores. Poderán pegarse na súa
totalidade aos laterais das marquesiñas, cumprindo as limitacións sinaladas para estas.
As bandeirolas situaranse a unha distancia superior aos 1 m das propiedades lindantes.
As bandeirolas luminosas cumprirán as condicións anteriores, situándose a máis de 4 m sobre a
rasante.
As edificacións industriais, comerciais ou terciarias, que polo seu destino, necesiten a situación de
rótulos ou tótems, deberán situalas no interior das parcelas e terán unha altura máxima de 10
metros.
Art. 48. -Medianeiras.
En obras de nova edificación non se permite deixar medianeiras á vista sobre espazos libres, zonas
verdes e equipamentos públicos.

CVD: DjAuUdvir5OJqe/hrH8S
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Os panos medianeiros e paredes unidas ao descuberto deberán tratarse ou decorarse cos mesmos
materiais que a fachada ou con outros de suficiente calidade; en todo caso, de forma que o seu
aspecto e calidade sexan tan dignos como os da fachada.
As solicitudes de licenzas que impliquen deixar medianeiras ou paredes unidas á vista, por
derrubamento de edificios ou porque non se esgote a altura máxima permitida, terán que incluír
as condicións relativas ao tratamento que deba darse a estas.
Será responsabilidade do propietario do edificio máis alto decorar e conservar os muros que
aparezan ao descuberto sobre parcelas non edificables ou sobre edificacións contiguas, na parte
que exceda da altura permitida polas ordenanzas correspondentes.
Art. 49. -Cerramentos.
Os soares ou calquera outro terreo, mentres non sexan edificados, deberán cercarse con
cerramento permanente de altura total de 2,00 m, composto por unha parte opaca de 1,00 m de
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altura máxima, e malla metálica ata completar a altura total, situados na aliñación da edificación
e fabricado con materiais que garantan a súa estabilidade e conservación, podendo establecerse,
por parte do Concello, condicións particulares en cada caso.
Nas parcelas con edificación illada, o peche dos seus lindes, sen prexuízo de axustarse ao disposto
nas Ordenanzas respectivas que resulten de aplicación, deberase resolver, con carácter xeral, con
elementos cegos de 50 cm de altura máxima, completados no seu caso con proteccións diáfanas
acordes esteticamente co lugar, pantallas vexetais ou solucións similares de forxa ou metálicas,
ata unha altura máxima de 2,00 m. Os lindeiros laterais e testeiros entre distintas parcelas con
edificación illada, poderán pecharse con proteccións diáfanas e pantallas vexetais ata unha altura
máxima de 2,00 m.
Exceptúanse aqueles edificios illados que, en razón do seu destino, requiran especiais medidas de
seguridade, en cuxo caso o cerramento se axustará ás súas necesidades.
Non se permitirá, en ningún suposto, o remate de cerramentos con elementos punzantes, afiados
ou de espiño ou calquera outro que puidese causar lesións a persoas ou animais.
A barreira vexetal existente no perímetro das instalacións deberá realizarse con especies
autóctonas adaptadas ao clima de Mesía e disposta de tal maneira que impida o efecto
apantallamento, evitando aliñacións demasiado ríxidas e intercalando exemplares arbóreos ou
arbustivos de distintos portes e especies, para propiciar unha imaxe máis acorde que as fileiras
vexetais existentes. Deberanse dispoñer barreiras vexetais con criterios semellantes para a
ocultación do aparcadoiro e das zonas de achega ou depósito permanente de materiais que
produzan un impacto visual na contorna.
Art. 50. -Urbanización e conservación de espazos libres privados.
Os servizos, instalacións e espazos libres privados, abertos á vía pública ou a posibles patios,
deberán ser urbanizados e conservados debidamente polos seus propietarios, en condicións de
seguridade, limpeza e salubridade. No caso de que esta obriga afecte varios copropietarios,
constará esta prescrición nos Estatutos das comunidades de propietarios.
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O Concello vixiará o cumprimento destas obrigas e, no caso de que non se efectuasen
debidamente, poderá realizar a conservación con cargo á propiedade dos terreos.
Nos casos excepcionais en que as malas condicións do terreo así esíxano, o Concello poderá
obrigar o propietario dun soar a realizar unha drenaxe por medio de canalizacións que desauguen
á rede de sumidoiros.
Prohíbese utilizar os espazos libres de parcela para o almacenamento de materiais ou o depósito
de desperdicios.
Autorízase a situación, dentro das parcelas, de paneis solares para cumprir as esixencias legais de
produción de auga quente sanitaria ou enerxía fotovoltaica. Preferentemente deberanse situar en
cuberta e deberán instalarse de forma que se xustifique a súa harmonización estética o resto do
edificio e co ámbito.
Art. 50 bis. -Urbanización e conservación de espazos libres públicos e viario.
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Nas zonas destinadas a circulación de vehículos e aparcadoiro, empregaranse pavimentos
filtrantes de alta permeabilidade, que favorezan a absorción da auga da choiva.
A iluminación do conxunto responderá ás necesidades do mesmo, pero non xerará un punto de
atención lumínica para os posibles espectadores exteriores. Prestarase atención á intensidade,
cor e dirección da iluminación, así como á utilización de tipos de luminarias acordes coa contorna.
As condicións particulares de cada zona correspóndense cos artigos 51 a 55 da Normativa do Plan
parcial.
Art. 51.–Ordenanza 1. Industria.
Ámbito, definición y tipología. Se corresponde con las zonas a las cuales se le asigna la clave
“Ordenanza 1”, correspondiente a la tipología de edificación en nave o bloque exento, dispuesta
en la parcela, con cumplimiento de las condiciones de retranqueo obligatorio, con plantas de
forma diversa y espacios libres privados.
Regulación de usos.
1. Uso dominante: – Industrial, en categorías 1.ª y 2.ª.
2. Usos compatibles: – Garaje aparcamiento, en Categoría 1.ª y 2.ª. – Administrativo y oficinas,
en categoría 1.ª, y comercial escaparate vinculado con la actividad industrial que se desarrolle.
– Vivienda para el guarda.
3. Usos prohibidos: – Los restantes.
Condiciones de accesibilidad. Para las obras de urbanización y para toda clase de edificios será de
obligado cumplimiento las prescripciones de la Ley 8/1997, del 20 de agosto, de accesibilidad y
supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como las disposiciones
contenidas en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 35/2000, del 28 de enero. A su
vez, será de obligado cumplimiento la Orden VIV/561/2010, del 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso a los espacios públicos urbanizados. Condiciones de edificación.
Tipología: edificación aislada en unidades industriales exentas.
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Parcela mínima: será superior a 1.800 m².
Frente mínimo: será superior a 15 metros.
Alineaciones: según plano de red viaria y alineaciones.
Altura máxima de cornisa y número de plantas: 10,00 metros de altura, equivalentes a 3 plantas
(B+2).
Retranqueos a los viales: adosados a alineación. Para edificaciones de nueva planta a 5,00 metros.
Retranqueos a linderos: adosados a linderos. Para edificaciones de nueva planta el retranqueo
será de 5,00 metros.
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Altura máxima de cumbrera: 4,00 m.
Pendiente máxima de cubierta: 30 grados.
Chaflanes: no se exigen.
Aprovechamiento bajo cubierta: no se autoriza.
Aparcamiento: Se autoriza en planta bajo rasante para usos principales. Como mínimo, dentro
cada parcela se reservará las plazas de aparcamiento que se correspondan a la superficie
construida equivalente, de conformidad con las reservas mínimas reflejadas en la memoria
justificativa de este Plan Parcial. En el subsuelo de las parcelas definidas como tal en virtud de esta
Ordenanza, se podrán disponer aparcamientos más allá de la proyección vertical del suelo
ocupado por la edificación sobre la rasante, siempre que se cumplan las exigencias restantes de
esta Ordenanza y que el perímetro de dicha edificación se retranqué un mínimo de 5 metros de las
parcelas colindantes o de los espacios públicos y alineaciones perimetrales.
Espacios libres: Los espacios de parcela libres de la edificación, deberán estar ajardinados o
destinarse a zonas peatonales, usos deportivos o aparcamiento privado.
Cerramientos: Las parcelas sólo podrán cercarse con elementos ciegos de 50 cm de altura máxima,
completados en su caso con protecciones diáfanas acordes estéticamente con el lugar, vallas
caladas o soluciones similares de forja o metálicas, hasta una altura máxima de 2,00 m, y setos o
pantallas de elementos vegetales de complemento.
Coeficiente de ocupación máxima sobre rasante: la resultante de la aplicación de los retranqueos
mínimos obligatorios y con un máximo de 50,80 %
Edificabilidad máxima y coeficiente de edificabilidad sobre la zona: La edificabilidad de cada zona
será, como máximo, la señalada en el cuadro de superficies adjunto en la memoria justificativa y
en los planos de ordenación. Consecuentemente, la superficie edificable de cada parcela no podrá
superar aquella resultante de multiplicar el coeficiente de edificabilidad de cada sub-zona por la
superficie neta de cada parcela, de conformidad con lo señalado en el cuadro correspondiente de
la memoria justificativa de este Plan Parcial.
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Medición de alturas: La altura de cornisa se medirá de acuerdo con el artículo 36 de esta
normativa.
Vuelos a espacio público o a parcela privada. No se autorizan vuelos continuos. La longitud
máxima del vuelo será de un metro, medido perpendicularmente desde la fachada. Como máximo
en cada fachada se podrá volar un 40% de su longitud.
Art. 52.–Ordenanza 2. Equipamiento público.
Ámbito, definición y tipología. Comprende las parcelas clasificadas de esa forma y que deberán
destinarse a equipamientos locales con el uso pormenorizado orientativo que se señala en los
planos de ordenación. Responderán a una tipología de edificación aislada formada por bloques
compactos de edificación con una altura media no superior a dos plantas. (B+1).
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Regulación de usos.
1. Uso dominante: Deportivo y en particular con el uso pormenorizado que se señala en la
memoria justificativa de este Plan Parcial y en los planos correspondientes. De acuerdo con
ello, la exigencia de suelo dotacional que la Ley 9/2002 determina para el Plan Parcial se
establece con reservas que, cumpliendo las dimensiones legalmente exigibles, tengan además
una adecuada flexibilidad en cuanto a los usos pormenorizados que se concreten en este Plan o
en otros usos diferentes en el futuro, de acuerdo con las necesidades del ayuntamiento y
siguiendo el procedimiento reglado previsto en el art. 47.4 de la Ley 9/2002, para sustituir los
usos de los terrenos reservados para equipamientos públicos por otros usos dotacionales
diferentes.
2. Tipos de equipamiento: Deportivo. Docente. Asistencial. Socio-cultural.
3. Usos Prohibidos: Memoria Justificativa Todos los demás.
Condiciones de accesibilidad. Para las obras de urbanización y para toda clase de edificios será de
obligado cumplimiento las prescripciones da Ley 8/1997, del 20 de agosto, de accesibilidad y
supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como las disposiciones
contenidas en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 35/2000, del 28 de enero. A su
vez, será de obligado cumplimiento la Orden VIV/561/2010, del 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso a los espacios públicos urbanizados.
Condiciones de edificación. Con carácter general, se ajustarán a las determinaciones de la
legislación aplicable, y en particular al CTE. Además, desde el punto de vista urbanístico cumplirán
las especificaciones siguientes:
Tipología: edificación aislada en bloque compacto.
Alineaciones: según planos de alineaciones.
Altura máxima de cornisa y número de plantas: 7,00 metros de altura, equivalentes a 2 plantas
(B+1).
Retranqueos a los viales: 5 metros.
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Retranqueos a linderos: 5 metros.
Altura máx. de cumbrera: 4,00 m
Chaflanes: no se exigen.
Aparcamiento: serán suficientes las reservas de aparcamiento público recogidas en el Plan Parcial.
Espacios libres. Los espacios de parcela libres de la edificación, deberán estar ajardinados o
destinarse a zonas peatonales y usos deportivos, como mínimo en un 40 % de la superficie libre de
edificación.
Coeficiente de ocupación máxima: 20% (Sobre y bajo rasante.)
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Edificabilidad máxima: 0,30 m²/m².
Cerramientos de parcela. Las parcelas sólo podrán cercarse con vallas caladas y setos o elementos
vegetales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la presente normativa.
Condiciones particulares para el uso deportivo. En las parcelas destinadas al uso deportivo se
limita la ocupación por la edificación al 10% y la edificabilidad máxima será de 0,10 m²/m². No
serán computables como aprovechamiento los espacios abiertos, como estadios, campos de tenis,
pistas polideportivas al aire libre, etc. La altura máxima será la específica de su uso deportivo,
según Normas del Consejo Superior de Deportes.
Art. 53.–Ordenanza 3. Espacios libres.
Esta ordenanza se aplicará a las zonas donde se localicen espacios destinados a sistemas
generales y locales de espacios libres o a aquellas zonas destinadas a espacios libres, ya sean de
dominio público o privado, sin perjuicio de las especificaciones particulares que se adopten,
destinados a la plantación de arbolado y jardinería, zonas peatonales y plazas, que garanticen la
salubridad, reposo y esparcimiento de la población, proteger las infraestructuras de
comunicaciones, las áreas naturales que lo requieran que puedan estar emplazados en este tipo
de suelo. Con carácter general será de aplicación el articulado específico de la normativa del
PXOM a este respecto. La urbanización de estos espacios consistirá en la preparación necesaria de
los terrenos para efectuar las plantaciones arbóreas que, con arreglo a las condiciones climáticas
de la zona, puedan corresponder, permitiéndole el paso o ubicación de instalaciones de servicios.
Estará integrado por los siguientes elementos: Jardines y plazas públicas, y áreas de recreo y
expansión. La superficie de zonas ajardinadas en talud para ser computables, no sobrepasarán la
pendiente del 30%.
Condiciones generales. En los espacios libres delimitados como tales, sin perjuicio de su utilización
acorde con su naturaleza de Parque Urbano, se admiten usos deportivos al descubierto solo en un
porcentaje de un 10% de su superficie y si están colindantes con alguna zona dotacional deportiva.
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Condiciones de las edificaciones complementarias. Las edificaciones complementarias que en los
espacios libres habrán de integrarse en el ambiente y serán exentas, con retranqueos a los linderos
de 5 metros, y se separarán entre ellas un mínimo de 5 metros. La ocupación máxima será del 1%
de la parcela, la altura máxima permitida será de 3,50 metros, y la edificabilidad máxima será de
0,01m²/m².
Condiciones de accesibilidad. Para las obras de urbanización y para toda clase de edificios será de
obligado cumplimiento las prescripciones da Ley 8/1997, del 20 de agosto, de accesibilidad y
supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como las disposiciones
contenidas en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 35/2000, del 28 de enero. A su
vez, será de obligado cumplimiento la Orden VIV/561/2010, del 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso a los espacios públicos urbanizados.
Condiciones de uso de dichas edificaciones. El uso predominante será el público, sin perjuicio de los
usos constructivos de escasa intensidad (almacenes de útiles de jardinería, invernaderos, estufas,
aseos, etc.), sin sobrepasar los 30m² construidos, autorizándose el uso comercial en forma de
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kioscos menores de 10m², así como los destinados a infraestructuras o equipamientos de servicio
público o al servicio de la actuación, en las condiciones requeridas por el PXOM.
2.2.3. Xustificación do cumprimento da lexislación sectorial.
Relaciónanse a continuación as afeccións das lexislacións sectoriais que teñen incidencia no IOP
proposto:
MEDIO AMBIENTE
Normativa de aplicación:
- Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.
- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza.
No ámbito obxecto de estudo non existen ámbitos protexidos pola lexislación sectorial.
Porén deberá solicitar informe do órgano ambiental competente de cara a verificar a inclusión no
documento en tramitación das determinación indicadas por este no Informe Ambiental Estratéxico.
ESTRADAS
Normativa de aplicación:
- Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.
- Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.
Existe unha estrada autonómica (AC-223, As Travesas-Xanceda) que transcorre próxima ó ámbito da
IOP; non obstante, o IOP non incide na súa zona de afección, ó abeiro da normativa de aplicación.
Porén deberá solicitarse informe da Axencia Galega de Infraestruturas de cara a reiteración da
vixencia do informe emitido no seu día no procedemento de tramitación e aprobación do plan
parcial.
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AUGAS E PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA
Normativa de aplicación:
- Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Augas (redacción actual).
- Real Decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, que aproba o Plan Hidrolóxico da Demarcación
Hidrográfica Galicia Costa (2015-2021) (redacción actual).
- Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Domino Público
Hidráulico (redacción actual).
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A pesar de que existen dous leitos de auga próximos ó ámbito da IOP, o IOP nin incide en solos
rústicos de protección de augas, nin en zonas de policía, nin en zonas de fluxo preferente da
planificación hidrolóxica, ó abeiro da normativa de aplicación.
Porén deberá solicitarse informe da Axencia Galega de Infraestruturas de cara a reiteración da
vixencia do informe emitido no seu día no procedemento de tramitación e aprobación do plan
parcial.
AEROPORTOS.
Normativa de aplicación:
- Real Decreto 2591/1998, do 4 de decembro, sobre a ordenación dos aeroportos de interese xeral
e a súa zona de servidume (redacción actual).
- Decreto 584/1972, do 24 de febreiro, de servidumes aeronáuticas (redacción actual).
O IOP non incide na zona de servidume dos aeroportos próximos (Alvedro e Lavacolla), ó abeiro da
normativa da aplicación.
LIÑAS FERROVIARIAS.
Normativa de aplicación:
- Lei 38/2015, do 29 de setembro, do sector ferroviario (redacción actual).
O IOP non incide na zona de protección de ningunha liña ferroviaria, ó abeiro da normativa de
aplicación.
MONTES.
Normativa de aplicación:
- Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia (redacción actual).
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- Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
O IOP non incide en terreos definidos como monte ou terreo forestal pola devandita lei, xa que foron
obxecto da concentración parcelaria de Mesía.
Porén deberá solicitarse informe do órgano competente da Consellería de Medio Rural en base ó
indicado no artigo 23 da indicada Lei 3/2007.
PAISAXE.
Normativa de aplicación:
- Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia (redacción actual).
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- Decreto 119/2016, do 28 de xullo, de aprobación dos Catálogos da Paisaxe de Galicia (redacción
actual).
O IOP non está incluído en ningunha AEIP (área de especial interese paisaxístico), nin na localización
da ningún dos miradoiros do Catálogo da Paisaxe no termo municipal de Mesía.
Porén deberá solicitar informe do órgano competente en materia de paisaxe de cara a verificar a
inclusión no documento en tramitación das determinación indicadas por este no procedemento de
consultas do borrador e documento ambiental estratéxico.
PROTECCIÓN DA NATUREZA.
Normativa de aplicación:
- Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os
lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director da Rede Natura 2000
(redacción actual).
- Directiva 92/433/CE, sobre conservación de hábitats naturais.
O IOP está próximo ó río Samo, que está incluído no ámbito ZEC Río Tambre da Rede Natura 2000
(ES1110016). No obstante, atópase a unha distancia superior ós 350m, polo que non incide no
ámbito de protección de espazos naturais.
TELECOMUNICACIÓNS.
Normativa de aplicación:
- Lei 9/2014, do 9 de maio, xeral de telecomunicacións (redacción actual).
Na ordenación provisional que se propón, por non tratarse dun documento integral de ordenación
municipal, non se efectúa ningunha previsión de infraestruturas de telecomunicacións. En
consecuencia, ó abeiro do artigo 35 da devandita lei, o IOP non ten incidencia na rede de
telecomunicacións.
REDE ELÉCTRICA.
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Normativa de aplicación:
- Real Decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións
técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas
complementarias (redacción actual).
A 60 metros do ámbito do IOP discorre unha liña de alta tensión. Non obstante, ó abeiro da
normativa de aplicación, o IOP non incide nas servidumes correspondentes á dita liña.
ACCESIBILIDADE.
Normativa de aplicación:
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- Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia.
- Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e
execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Orde VIV/561/2010, do 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións
básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos
urbanizados.
No Proxecto de urbanización xustifícase o cumprimento do Decreto 35/2000 e da Orde
VIV/561/2010. Asemade, as obras de urbanización foron recibidas de xeito provisional polo Concello
de Mesía, con data do 1 de agosto de 2014. En consecuencia, considérase que se cumpre coa
normativa vixente sobre accesibilidade.
2.2.4. Xustificación do cumprimento da ordenación provisional en relación coa normativa do
PXOM.
Nos artigos 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.4 da Normativa establécese o réxime do solo urbano do PXOM de
Mesía. A continuación, xustificarase o cumprimento do IOP en relación coa normativa do PXOM.
No artigo 3.2.1 defínese o solo urbano do seguinte xeito:
1. Teñen a consideración de solo urbano:
a) Aqueles terreos que o Plan Xeral así clasifica por contar con acceso rodado público e cos
servicios de abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e subministro de
enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes redes públicas con
características axeitadas para servir á edificación existente e á permitida polo planeamento.
A estes efectos, os servicios construídos para a conexión dun sector de solo urbanizable, as
vías perimetrais dos núcleos urbanos, as vías de comunicación entre núcleos, as estradas e
as vías da concentración parcelaria non servirán de suporte para a clasificación como
urbanos dos terreos adxacentes, salvo cando estean integrados na malla urbana.

CVD: DjAuUdvir5OJqe/hrH8S
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

b) Que, aínda carecendo dalgúns dos servicios citados no apartado anterior, estean
comprendidos en áreas ocupadas pola edificación, alomenos nas dúas terceiras partes dos
espacios aptos para ela, segundo a ordenación que o Plan xeral estableza.
Como xa se indicou, o ámbito do IOP desenvolveuse mediante a aprobación dun Plan parcial, que
establecía a ordenación pormenorizada do sector S-03. Unha vez aprobado o devandito Plan parcial,
aprobáronse os correspondentes proxectos de equidistribución e urbanización. Tras a aprobación
definitiva do Proxecto de urbanización deron comezo as obras necesarias para a súa execución, de
xeito que, unha vez rematadas, foron recibidas de xeito provisional polo Concello de Mesía, con data
do 1 de agosto de 2014.
Compre lembrar que, se ben o PXOM no lugar do Campo e o Plan parcial foron anulados polas
sentenzas do TS, non sucedeu o mesmo cos proxectos de equidistribución e urbanización, que son
absolutamente legais, a día de hoxe. Polo tanto, trátase dun ámbito de solo urbanizable plenamente
executado a día de hoxe, no que se rematou por completo todo o proceso de transformación
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urbanística. En consecuencia do anterior, e ó abeiro do artigo 3.2.1 do PXOM, o ámbito do IOP
cumpre coas condicións establecidas no PXOM para consideralo como solo urbano.
No artigo 3.2.2, indícase que a delimitación do solo urbano contense no plano CU-01. Dado que o
ámbito do IOP non se localiza nas inmediacións do núcleo de Xanceda, será necesario engadir un
novo plano CU-02 ó PXOM.
2.2.5. Xustificación da suficiencia dos servizos de abastecemento e saneamento.
As redes de abastecemento e saneamento interiores, xunto co resto da urbanización, foron recibidas
de xeito provisional polo Concello con data do 1 de agosto de 2014.
ABASTECEMENTO
Segundo o Plan parcial, no concello de Mesía existe unha rede de subministro de auga potable que
cubre gran parte do ámbito municipal. No resto do territorio, o abastecemento de auga realízase, en
xeral, de forma individual, a través de pozos particulares e de mananciais, xerando pequenas redes
dende depósitos reguladores ata os puntos de consumo.
Na zona leste do termo municipal, en Vilasenín (parroquia de Castro), existe un depósito de
captación cunha capacidade total de 12m3/h, e un punto de bombeo de 8kW dende o río Tambre, e
diríxese o abastecemento ós depósitos municipais localizados no lugar do Pico (parroquia de
Cumbraos) e no lugar de Castiñeiras (parroquia de Albixoi), ambos cunha capacidade total de 811m3;
asemade, a auga é tratada nunha ETAP que ten unha capacidade de tratamento de 12 m3/h (é dicir,
288 m3 ó día). A partir dos depósitos, a rede municipal da servizo ós principais núcleos das parroquias
de Mesía (na que se localiza o ámbito do IOP), Xanceda, Albixoi, Cumbraos e Lanzá.
A estes efectos, o Plan hidrolóxico da bacía Galicia-Costa establece unha dotación mínima de auga
para usos industriais de 21,6 m3/ha ó día (baixo consumo de auga). Tendo en conta as 2,32 ha de
superficie bruta do sector, será necesaria unha dotación de 9,31m3 ó día, cantidade moi inferior á
capacidade da ETAP.
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No termo municipal, aproximadamente unhas 735 vivendas abastécense de forma autónoma, o que
representa o 62,5% das vivendas dun total de 1176 vivendas (no ano 2016, segundo datos do IGE), é
dicir, só 350 das vivendas de Mesía están conectadas á rede municipal. Considerando tres habitantes
por vivenda, resulta un número de 1050 habitantes conectados á rede municipal, e un consumo
medio de auga 58,22 l/hab ó día, é dicir, 61.131 litros ó día, equivalentes a 61,13m3 ó día.
Se sumamos a dotación para o uso industrial, que é de 9,31m3 ó día, coa dotación residencial, que é
de 61,13m3 ó día, resulta unha cantidade moi inferior á capacidade de tratamento da ETAP, que é de
288 m3 ó día.
En consecuencia, considérase que a rede de abastecemento municipal existente ten capacidade de
abondo para a demanda do sector S-03, polo que o servizo considérase suficiente.
SANEAMENTO
Segundo as condicións establecidas no Plan parcial, a rede é de tipo separativo, e cada unha das
parcelas destinadas a uso industrial deberá dispor dun sistema de depuración propio para as augas
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fecais, en función dos vertidos que xere. As redes interiores comunícanse cunha EDAR localizada na
finca cualificada como sistema xeral polo PXOM (SRX-06), e adscrita ó desenvolvemento do ámbito.
En todo caso, a rede de saneamento foi executada de acordo co Proxecto de urbanización redactado
ós efectos, e conta coas autorizacións necesarias, polo que o servizo considérase suficiente.
2.2.6. Xustificación da viabilidade económica.
A viabilidade económica do IOP redúcese ó mantemento das redes públicas, previstas no Plan parcial
do seguinte xeito:
A execución da urbanización inclúe: 2.211 m2 de viario e aparcadoiro, e 2.321 m2 de espazos libres.
-

Para a zona de viario e aparcadoiro, estímase un custe anual de mantemento de 0,4 €/m2.

-

Para os espazos libres, estímase un custe anual de mantemento de 0,6 €/m2.

En consecuencia, os custes anuais de mantemento da urbanización ascenden a 2.277 €. Tendo en
conta que o gasto en bens correntes e servizos do Concello de Mesía no ano 2017 foi de 828.459 €,
considérase que o mantemento do sector pode ser perfectamente asumido polo Concello sen
menoscabo dos seus orzamentos municipais.
Os custes de mantemento dos servizos de electricidade, auga e saneamento serán asumidos polas
compañías subministradoras con cargo ó custe facturado por consumo.
2.2.7. Vixencia da ordenación provisional.
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De acordo co establecido no artigo 90.2 da LMFAO, a ordenación provisional, unha vez aprobada, e
sen prexuízo da posibilidade da súa modificación polos procedementos de modificación dos plans
establecidos na LSG, estará en vigor ata que se substitúa pola prevista no novo instrumento de
ordenación para este ámbito ou, de ser o caso, ata que transcorra calquera dos prazos sinalados no
artigo 87 da LMFAO:
-

Presentación do borrador da Modificación Puntual do PXOM: prazo de un (1) ano, dende a
publicación da aprobación definitiva do IOP.

-

Aprobación inicial da Modificación Puntual do PXOM: prazo de dous (2) anos, dende a
publicación da aprobación definitiva do IOP.

-

Aprobación provisional da Modificación Puntual do PXOM: prazo de tres (3) anos e seis (6)
meses, dende a publicación da aprobación definitiva do IOP.

Transcorrido calquera dos prazos sinalados sen se cumpriren os trámites previstos, o IOP aprobado
esgotará a súa vixencia por ministerio do previsto na lei, e quedará inmediatamente sen efecto.
Todo isto, sen prexuízo da posibilidade de adopción de medidas de suspensión do outorgamento de
licenzas de parcelación de terreos, edificación e demolición para áreas e usos determinados (artigos
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47 da LSG, e 86 e 87 do RLSG), como consecuencia da aprobación inicial naquelas áreas do ámbito
obxecto de modificación puntual do planeamento vixente.
2.2.8. Medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente na aplicación do
instrumento de ordenación provisional de O Campo.
As medidas previstas para o seguimento do impacto do IOP son as xa indicadas no Plan parcial (punto
1.5.13.9 do estudio ambiental) a partir do cal se desenvolveu o ámbito, e que son as seguintes:
As medidas previstas para o seguimento da actuación desde a perspectiva medioambiental da
entidade promotora vincularanse á creación dunha auditoría de seguimento por unha empresa
técnica independente que levantará no caso de detectarse, actas de identificación daqueles aspectos
adversos desde o punto de vista ambiental, non previstos, que teñan que ver co ámbito de
actuación.
Ditas actas elevaranse, se procede a unha comisión de seguimento, composta por un representante
do equipo promotor da actuación, un representante técnico daquela, un técnico de medio ambiente
da auditoría, a concellaría de medio ambiente do concello, e un técnico do órgano ambiental
autonómico.
Os fitos temporais da convocatoria de dita comisión serán os que se correspondan coas fases de
identificación de ditos aspectos adversos, se existisen e, en calquera caso, deberanse especificar na
memoria do traballo.

2.3. CONTIDO DOCUMENTAL DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL.
O presente IOP contén os seguintes documentos:
1. MEMORIA.
2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
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- Situación (I-01): escala 1:20000.
- Estrutura xeral e orgánica do territorio (C-00B): escala 1:10000.
- Clasificación xeral do solo e sistemas xerais (CX-1): escala 1:10000.
- Clasificación xeral do solo e sistemas xerais (CX-2): escala 1:10000.
- Clasificación xeral do solo e sistemas xerais (CX-3): escala 1:10000.
- Clasificación xeral do solo (estado modificado) (C-11): escala 1:5000.
- Cualificación do solo urbano no lugar do Campo (CU-2): escala 1:1000.
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Mesía, xaneiro de 2020
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Por Estudio Técnico Gallego, S.A.
Isidro López Yáñez
Arquitecto
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INFORME DE ALEGACIÓNS PRESENTADAS DURANTE O PERÍODO DE EXPOSICIÓN Ó PUBLICO DO
INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL (IOP) NO LUGAR DE CAMPO MESÍA.

Durante o período de exposición ó público da IOP de Mesía, tan so se presentou unha alegación, a cal
pásase a informar a continuación.

Alegación presentada por D. Antonio Sánchez Carro.
Data 22/10/2019.
Nº rex. 201900000001788
No documento de alegacións presentado indícase o seguinte:
Primeira. A clasificación que lle corresponde a día de hoxe ás instalacións de Ramón García é a de
Solo de Núcleo Rural e Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria.
Segunda. A xustificación que se aporta para a redacción do IOP radica na importancia da empresa
Carpintería Ramón García S.L. na economía do Concello así como na existencia de convenio, proxecto
de equidistribución e de urbanización non anulados, e urbanización executada e recibida polo
Concello.
Terceira. O Concello de Mesía coa aprobación da IOP está obviando a ilegalidade das naves
existentes declarada pola APLU e polas sentenzas STSXG 489/2012 e 417/2017. O Concello xa
pretendeu a legalización das naves a través do Plan Xeral, clasificándoas como solo urbanizable e
desenvolvendo o plan parcial correspondente.
Cuarta. O Concello argumenta a aprobación do IOP en base a unha interpretación extensiva da DT
13ª da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, o cal contradí a
sentenza 826/2017 de 11 de maio, do Tribunal Supremo,.
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Quinta. As naves industriais propiedade de Carpintería Ramón García S.L. son ilegalizables e os
instrumentos de planeamento aprobados pola Administración Local coa única finalidade de revestir
de legalidade as instalacións industriais foron anulados.
O novo documento urbanístico que se tramita (IOP) incorre nos mesmos erros que os anteriores:
1.- Incumprimento do ordenamento urbanístico:
- O solo no que se sitúan as naves é rústico agropecuario e forestal, non estando permitido o
uso industrial.
- Debe terse en conta a anterior clasificación urbanística e cualificación do solo.
- Debe terse en conta o resultado do expediente de reposición da legalidade.
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2.- Reserva de dispensación: de acordo co previsto no artigo 101.2 da Lei 9/2002 de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.
3.- Desviación de poder, dos responsables da administración local por non ter executado ata a data a
demolición das naves indicadas.
Á vista de todo o anterior solicítase que non se proceda á aprobación do instrumento de ordenación
provisional por ser contrario á normativa e ás resolucións xudiciais.

Vista a alegación presentada e analizadas as cuestións nela plantexadas procede informar o seguinte:
Respecto da primeira cuestión compre indicar que efectivamente, tal e como se recolle no IOP, no
seu apartado 1.4.2., segundo o previsto nas normas subsidiarias que recobran vixencia no ámbito, en
relación co disposto na Lei 2/2016, do solo de Galicia, ós terreos correspóndelles a clasificación de
solo de núcleo rural e solo rústico de protección agropecuaria.
Porén os terreos atópanse totalmente urbanizados, e presentan redes de abastecemento de auga e
enerxía eléctrica e saneamento, legalmente executados, e en condicións axeitadas e suficientes para
o uso industrial que neles se desenvolve, motivo polo cal procedese a realizar o instrumento de
ordenación provisional coa finalidade de axustar a clasificación dos terreos coa realidade da
urbanización existente.
Respecto da cuestión segunda compre indicar que en ningún apartado do IOP se xustifica esta en
base á importancia da Empresa Carpintería Ramón García S.L.. Tan so se menciona esta cuestión por
referencia ó PXOM, recollendo literalmente o parágrafo da memoria do PXOM no que se xustificaba
a clasificación deste ámbito como solo urbanizable.
Ó respecto da mención á existencia de proxecto de equidistribución e de urbanización non anulados,
e urbanización executada e recibida polo Concello, tan so alude a ela como paso previo para a
consideración do desaxuste entre a realidade existente e a clasificación que retoma a súa vixencia
tras a anulación dunha parte do PXOM, sendo este obxectivo coincidente co que se recolle na Lei
2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación (LMFAO).
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Respecto da terceira cuestión compre indicar que o IOP non entra a valorar a cuestión da legalidade
ou ilegalidade das naves existentes, tan so pretende axustar a realidade existente coa clasificación do
solo que recobra vixencia tras a anulación parcial do PXOM de Mesía.
Respecto á cuarta cuestión compre indicar que en ningún caso, no IOP, se alude á disposición
transitoria décimo terceira.
Respecto da cuestión quinta compre indicar o que xa se mencionou ó respecto da cuestión terceira.
O IOP non incorre nos erros que se indican na alegación no seguinte sentido:
1.- O solo no que se sitúan as naves, a pesar da clasificación urbanística que lle outorgan as NN.SS. de
planeamento que recobran vixencia, foi transformado urbanísticamente, polo que existe unha
discordancia entre a realidade física da parcelas e a clasificación urbanística.
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2.- Non nos atopamos diante dunha reserva de dispensación pois é o propio IOP, en atención ás
condicións particulares do ámbito, o que establece para este unhas determinacións urbanísticas
diferentes dos que a rodean.
3.- A redacción do IOP resulta independente dos procedementos de reposición da legalidade que
poidan afectar ás edificacións do ámbito.
Visto o que antecede procede informar desfavorablemente a alegación presentada.
Mesía, xaneiro de 2020
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