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1.- INTRODUCCIÓN 


 
1.01. CONTIDO DO DOCUMENTO 
 


O presente documento articúlase atendendo ó referido no art. 68 da Lei 9/2002, de 30 de decembro 


modificada pola Lei 15/2004 de 29 decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 


Galicia (LOUPMRG), na que se determina que un Plan Especial “conterá as determinacións necesarias para 


o desenvolvemento do planeamento correspondente e, en todo caso, as propias da súa natureza e 


finalidade, debidamente xustificadas e desenvolvidas nos estudos, planos e normas correspondentes”. 


 


Asemade, no Art. 69 da citada lei, especifícase que “en particular, os plans especiais cuxo obxecto sexa 


protexer os ámbitos do territorio declarados como bens de interese cultural conterán as determinacións 


esixidas pola lexislación sobre patrimonio cultural e o catálogo previsto no art. 75 desta lei”. Segundo isto, o 


catálogo conterá unha ficha individualizada de cada elemento. 


 


Conforme ao establecido na lexislación e no Prego de Condicións Técnicas que serviu de base no 


Concurso da adxudicación, a documentación do presente Plan Especial de Protección do Núcleo Rural 


do Castro (PEP-1) comprende os seguintes documentos: 


 


a) Memoria Descritiva  


b) Planos de información 


c) Planos de ordenación xeral 


d) Planos de ordenación zonal 


e) Memoria Normativa  


f) Ordenanzas gráficas 


g) Catálogo da edificación 


 


a) Memoria Descritiva: A efectos da súa organización interna, o documento de Memoria estruturouse 


en oito capítulos: 


 


Capítulo 1:  Introdución. 


Capítulo 2:  Síntese do proceso de información. 


Capítulo 3:  Síntese do proceso de participación. 


Capítulo 4:  Diagnose Operativa 


Capítulo 5:  Obxectivos urbanísticos específicos e criterios de ordenación  


Capitulo 6:  Parámetros urbanísticos de ordenación e protección. 


Capitulo 7: Criterios de xestión para a execución do PEP-1. 


Capítulo 8: Instrumentos para a ordenación e a protección da edificación no PEP-1. 


 


b) Planos de Información: Recóllense aquí os planos referentes á topografía, estruturas edificadas, 


viarios, parcelario, redes, e outros aspectos. Un apartado importante desta documentación é a 


correcta e actualizada da cartografía, complementada co traballo de campo necesario. 


 


c) Planos de Ordenación Xeral, que inclúen todo o ámbito do PEP-1, e están realizados sobre base 


cartográfica a escala 1/1000. Ademais inclúese un plano de encadramento territorial coas 


propostas estratéxicas a escala 1/5000. 


 


d) Planos de Ordenación Zonal, de cada unha das zonas do Núcleo Rural, realizados sobre base 


cartográfica a escala 1/500. 


 


e) Memoria Normativa, na que se establece un marco referencial que deberán cumprir tódalas 


actuacións que se leven a cabo no ámbito do Plan Especial. 


 


f) Ordenanzas Gráficas, realizados sobre o levantamento de alzados a escala 1/200. 


 


g) Catálogo da Edificación. Recóllense tódolos inmobles catalogados, mediante fichas 


individualizadas coa descrición gráfica das súas características e estado de conservación, e as 


determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación. Asemade, 


sinálanse todos aqueles muros, árbores e arboredos que deberanse protexer. 
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1.02. ANTECEDENTES LEGAIS 
 


O Concello de O Barco de Valdeorras dispón para a ordenación urbanística do seu territorio dun Plan Xeral 


de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación Municipal de O Barco de 


Valdeorras o 27 de xuño do ano 2003, e publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 170 


de 26 de xullo de 2003 e no DOG de data 31 de xullo do mesmo ano. Neste documento se establece un 


ámbito na contorna do núcleo rural do Castro a desenvolver mediante a redacción dun Plan Especial de 


Protección.  


Neste Plan Xeral inclúese a delimitación dun ámbito en torno a fortaleza do Castro declarada BIC con 


categoría de Monumento en data de 17 de novembro de 1.994, no que se establece a obrigatoriedade 


de redacción dun Plan Especial de Protección nomeado “Plan Especial de Protección do Núcleo Rural do 


Castro”.  


Os parámetros establecidos nestes documento de planeamento serviron de base para regular o proceso 


de ordenación e edificación no ámbito delimitado en tanto non se redactou o presente documento. 


 


 


 


1.03. CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
 


A obrigatoriedade da redacción do PEP ven determinada polo Plan Xeral de Ordenación Municipal do 


Concello de Valdeorras que, no seu artigo 179 das Normas de Protección Ambiental, establece que: 


“1. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 45 de la ley 8/1995 de 30 de octubre, de patrimonio 


cultural de Galicia, la declaración de una zona como B.I.C determina la obligación de delimitar un 


ámbito de protección y para el municipio de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada. 


Dicho planeamiento se redactará conforme a las determinaciones de la Ley de Patrimonio Cultural. 


La aprobación definitiva de este Plan Especial requerirá el informe favorable de la Consellería de Cultura, 


que se entenderá positivo transcurridos tres meses desde su presentación. 


La obligatoriedad de dicha normativa no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento 


contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general. 


2. Cualquier otra figura de planeamiento que incida sobre el área afectada por la declaración, precisará 


igualmente informe favorable de la Consellería de Cultura, en los términos previstos en el apartado 


anterior. 


3. El Plan Especial de Protección del núcleo rural de O Castro (PEP-1), tendrá como finalidades las 


siguientes: 


a) Establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios 


y espacios que fuesen aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas de 


rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las 


actividades económicas adecuadas. 


También contendrá los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e 


instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes 


en el interior. 


b) Se mantendrán igualmente la estructura urbana y arquitectónica del conjunto histórico y las 


características generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permitirán 


modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni 


agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la conservación general del carácter 


del conjunto. 


c) Contendrá un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conforman el conjunto, 


incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un plano topográfico, 


en aquellos casos en donde fuese preciso. 


d) En el planeamiento se recogerán normas específicas para la protección del patrimonio 


arqueológico, que contemplarán, al menos, la zonificación de áreas de fertilidad 


arqueológica, soluciones técnicas y financieras. 


e) En la redacción del plan especial se contemplarán específicamente las instalaciones 


eléctricas, telefónicas o cualesquiera otras, que deberán ir bajo tierra. Las antenas de 


televisión, pantallas de recepción de ondas y dispositivos similares se situarán en lugares que 


no perjudiquen la imagen urbana o del conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos que 


anuncien servicios públicos, los de señalización y comerciales, que serán armónicos con el 


conjunto, quedando prohibidos cualquier otro tipo de anuncios o rótulos publicitarios. 


f) La volumetría, tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en el entorno 


protegido, no podrán alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, ni 


perturbar la contemplación del bien. 


4. En los Planos de Ordenación, se grafía el ámbito del (PEP-1) que abarca la zona de protección del 


núcleo y la zona de protección de su entorno, quedando en ésta última incluida la zona de respeto del 


yacimiento arqueológico.” 
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A situación actual do núcleo do Castro, un núcleo de elevado valor patrimonial como demostra o feito da 


súa declaración como BIC, o 17 de novembro de 1.994, na que se mestura o deterioro do patrimonio 


arquitectónico tanto por intervencións pouco respectuosas como polo abandono das mesmas polos seus 


habitantes aconsellan a redacción do documento que ten que ser tanto un plan de protección como un 


documento orientado a preservación e desenvolvemento do núcleo. 


Dende o intre da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello do Barco producíronse 


importantes modificacións normativas que aconsellan asemade a redacción do mesmo para adaptar as 


determinacións legais provisionais reguladoras da actividade urbanística no núcleo recollida nas 


determinacións do PXOM á realidade normativa. 


Pola súa especial incidencia e importancia, é necesaria citar as seguintes normas legais: 


• Lei 9/2002 de 30 de decembro de 2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 


Galicia. 


• Lei 15/2004 de 28 de decembro de 2004 que modifica a Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e 


Protección do Medio Rural de Galicia. 


• Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 


medio ambiente. 


• Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral 


de Galicia. 


• Lei 8/2007 de 28 de maio de solo do estado. 


• Decreto 262/2007 do 20 de decembro polo que se aproban as normas do hábitat galego. 


• Lei 6/2008 de 19 de xuño de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica 


a lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia 


• Real Decreto Lexislativo 2/2008 de 20 de xuño polo que se aproba o texto refundido da lei do solo 


estatal. 


• A Orde 15/09/2008 que aproba inicialmente as directrices de Ordenación do Territorio de Galicia 


Faise pois, necesaria a redacción do Plan Especial de Protección do Núcleo Rural do Castro, para dar 


cumprimento ás determinacións recollidas no PXOM e permitir a introdución dos mecanismos, instrumentos 


e técnicas que a lexislación permite, co fin de facer a normativa máis clara nas súas determinacións, mais 


áxil en canto á xestión, e máis axeitada ás necesidades do núcleo do Castro, así como establecer as 


determinacións orientadas a primar o desenvolvemento sostible do ámbito. 


1.04. ALCANCE DO PLAN 
 


O Concello de Barco de Valdeorras constitúe un nodo central de actividade e desenvolvemento do Leste 


da provincia de Ourense. Como cabeceira comarcal, ven de recibir fluxos residenciais e de actividade 


destacables dos concellos limítrofes. Este feito, unido ó seu carácter de porta de comunicación de Galicia 


cos indicios do paso da Vía Nova polo núcleo, ou do Camiño de Santiago nas súas proximidades, e a súa 


puxanza industrial, determinan unha importante actividade urbanística cuxo pulo transcende o ámbito 


estritamente municipal. Neste contexto o núcleo do Castro sitúase nunha localización estratéxica no norte 


da vila, próximo ó nó de comunicacións da actual N-120 e da futura A-76. 


O Plan Especial de Protección do Núcleo Rural do Castro deberá, dende a súa condición de planeamento 


de desenvolvemento e polo tanto sen afectar ás determinacións de carácter xeral, constituír un 


documento que ordene a actividade urbanística nun contorno de presións diversas (entre outros o impacto 


das infraestruturas de comunicacións no seu contorno sur), establecendo as determinacións de detalle 


que lle corresponde a un documento de desenvolvemento, e estableza os mecanismos de protección 


que garanta a conservación do patrimonio arqueolóxico e arquitectónico. 


O Núcleo do Castro presenta desde o punto de vista morfolóxico dúas zonas claramente diferenciadas 


recollidas así no Plan Xeral. O ámbito claramente tradicional do núcleo histórico clasificado como Núcleo 


Tradicional (SNR-NRT), e o ámbito que amosa unha estrutura edificada máis recente clasificado polo PXOM 


como Zona de Expansión (SNR-ZE) . 


Presenta asemade una zona clasificada como solo rústico (SRPO) no que se recollen terreos de borde con 


características morfolóxicas distintas, tendo os bordos sur e leste do núcleo tradicional unha forte pendente 


que marca claramente o límite deste, mentres que cara ao norte o terreo ten una pendente menos 


acusada. 


O plan Xeral establece asemade os ámbitos obxecto de protección arqueolóxica e os elementos 


incluídos dentro do catálogo de protección arquitectónica. 


Nestes últimos, na zona de expansión produciuse a edificación de diferentes vivendas con tratamentos ás 


veces pouco apropiados en relación á súa harmonización co ambiente no que se integran. 


Na zona do núcleo tradicional os fenómenos determinantes o constitúen o abandono e ruína das 


edificacións existentes así como a transformación das edificacións existentes. Esta transformación ás veces 


pouco axeitada non produciu na maior parte dos casos transformación tipolóxicas. 


Xunto a estes fenómenos tense producido unha actuación que pola súa relevancia constitúe un feito 


diferencial que ven de ser, dada a correlación de escala co conxunto do núcleo, unha actuación 
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determinante desde o punto de vista urbano: a rehabilitación do Pazo do Castro e a súa conversión en 


aloxamento de turismo rural.  


O Plan especial dará resposta a esta problemática dende o punto de vista da ordenación pormenorizada, 


sen alterar os parámetros de clasificación do solo, nin en xeral as características da estrutura urbana e 


arquitectónica do conxunto histórico. Delimitará unha área de rehabilitación integrada que permita a 


recuperación da área residencial. Establecerá unha cualificación do solo, niveis de protección e o seu 


correspondente catálogo, ordenanzas que regulen a volumetría, tipoloxía, morfoloxía e cromatismo das 


intervencións. 


Asemade faranse propostas de intervención sobre o espazo público, contemplando a mellora e 


soterramento das instalacións, así como a colocación de antenas de televisión, pantallas de recepción de 


ondas e dispositivos similares, en lugares que non prexudiquen a imaxe urbana. 


No solo rústico, o Plan establece os usos previstos, de xeito que garante a compatibilidade do uso do solo 


co respecto dos valores medioambientais inherentes ao medio. 


1.05. CALENDARIO 
 
En data de 12 de  maio do 2008 o Excmo. Concello de o Barco de Valdeorras, aprobou inicialmente os 


Pregos de Prescricións Técnicas para rexer a adxudicación do Contrato para a Redacción do “Plan 


Especial de Protección do Núcleo Rural de O Castro”, PEP-1. Mediante anuncio inserto no B.O.P. de 


Ourense núm. 220 do 23 de setembro do 2008, convocouse a licitación correspondente. 


A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 29 de decembro do 2008, adxudicoulle definitivamente 


o contrato de servizos á empresa Oficina de Arquitectura, Urbanismo e Planificación SLP e ao seu equipo 


de profesionais, liderado polos arquitectos - urbanistas D. Juan A. Caridad Graña e D. Isidro López Yáñez. 


Inmediatamente, e trala recompilación da información dispoñible, a comezos do ano 2009 comezouse 


cos traballos de redacción do Documento de Aprobación Inicial. A formalización deste Documento 


realízase a partir do coñecemento da realidade de feito do núcleo rural do Castro e, para iso, elabórase a 


información urbanística (segundo o proceso que se sinala máis adiante), como transcrición, 


representación e análise das distintas variables socioeconómicas, físicas e formais que presenta o núcleo 


do Castro na actualidade. 


Así inicialmente, realizouse unha nova base cartográfica de detalle elaborada con técnicas de restitución 


fotogrametría a partir de voo específico realizado para o ámbito de actuación a escala 1:500 e con 


apoio de traballo de campo. Deste xeito obtívose cartografía de detalle a tres niveis: cota 0.00, 2.50 e 


cubertas, que reflicten de maneira exhaustiva a estrutura construída no núcleo histórico. 


Esta cartografía foi realizada pola empresa especializada Geotop SA (rúa Coto Novelle, 6 baixo. 32005 


Ourense). Obtívose asemade ortofotomapa do ámbito a escala 1:500. Na citada cartografía reflectíronse 


tamén os elementos de infraestruturas de saneamento, electricidade etc., necesarios para o correcto 


coñecemento do ámbito. 


O proceso de recoñecemento cartográfico completouse co manexo de información cartográfica e 


planimétrica de carácter histórico (planos históricos de 1.598 obtidos do arquivo histórico do  Instituto 


Xeográfico Nacional, de 1.662 do Atlas Maior de Joan Blaeu, de 1.705 e de 1.860, ambos do Instituto 


Xeográfico Nacional), nos que se destaca a importancia histórica da vila do Castro de Valdeorras. 


Destaca a fotografía área obtida do Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF) do Exército do Aire, 


referente ó vo americano de 1956, na que se recolle o estado da edificación antes do cambio da 


estrutura territorial, productiva e arquitectónica dos anos 60, segundo o recollido en múltiples bases 


documentais e que servirá de referencia para o establecemento da estrutura histórica do núcleo do 


Castro. Tamén se utilizou a fotografía aérea do Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA), do 


ano 1.983, onde xa aparece a estrada N-120. 
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Manexouse asemade a información planimétrica da dirección xeral do catastro para establecer a 


estrutura da propiedade que, si ben presenta múltiples incoherencias, é a única base cartográfica na que 


existe reflexo da propiedade. En base estes datos, á realidade física e á nova base cartográfica, fíxose 


unha reelaboración dos planos de parcelario, que deberán ser obxecto de corrección ó longo do proceso 


de participación pública para a definición do Plan. 


O ámbito territorial, establecido o estudio das características do núcleo rural do Castro, tivo en conta as 


diferenzas morfolóxicas existentes entre as distintas zonas identificadas dentro do ámbito do PEP. Por unha 


banda está o núcleo rural tradicional, e cara o oeste atópase a área de expansión, con estruturas e 


tipoloxías claramente diferenciadas. 


O equipo redactor transcribiu a cartografía coas infraestruturas, equipamentos e servizos existentes, que 


xunto ós planos de análise, configuran o corpo fundamental do documento de información urbanística. 


Para a completación da nova cartografía levouse adiante un traballo de campo que permitiu a descrición 


máis pormenorizada de retranqueos en baixos e soportais, muros e mudanzas de pavimentos,. Asemade 


completáronse datos de zoas anteriormente ocultas pola vexetación. 


Segundo se describe polo miúdo a continuación, integrada na información urbanística empregouse 


asemade a metodoloxía da planificación estratéxica, convocando para isto reunións das chamadas 


“mesas de iniciativas”. 


Realizáronse dúas reunións cos veciños do Castro co fin de presentar os traballos, a primeira delas tivo 


lugar o día 18 de xuño de 2009, e a segunda o 8 de outubro do mesmo ano. Organizouse tamén unha 


exposición ó publico dos traballos de información realizados ata o momento, que estivo no concello á 


disposición dos veciños dende o 31 de agosto ata finais de setembro de 2009. Recibíronse un total de 17 


iniciativas por parte dos veciños, incluíndo correccións cartográficas, suxestións e propostas de convenios. 


Contribuíuse, deste xeito, a establecer unha imaxe clara da problemática socioeconómica, urbanística e 


patrimonial do núcleo do Castro. (O carácter estratéxico do Plan virá determinado polo proceso de 


continua revisión do documento mediante a nova convocatoria destas mesas, sometendo o documento 


do Plan, ademais da exposición regrada, a un proceso de participación continua e real, que responda ós 


principios da Avaliación Estratéxica). 


A análise desta documentación de traballo, xunto coas indicacións e suxestións do equipo técnico, 


permiten pór en evidencia a situación urbanística e patrimonial de Núcleo do Castro, sinalando as 


fortalezas, debilidades, ameazas e oportunidades principais que configuran unha diagnose operativa dos 


problemas existentes, así como as propostas operativas que se contemplan para lles facer fronte, no 


marco dunha concepción global da planificación territorial do núcleo definidas no diagnóstico estratéxico 


do presente Plan. 


O 8 de outubro de 2009 fíxose entrega no Concello do “Informe Previo para o Procedemento de 


Avaliación Ambiental Estratéxica”, no que se solicitaba o non sometemento ao procedemento de 


avaliación ambiental estratéxica. O Concello remitiu este Informe á Consellería de Medio Ambiente, 


Territorio e Infraestruturas, que respondeu o 16 de novembro do mesmo ano admitindo a solicitude, en 


virtude do disposto polo artigo 5 letra d, la Lei 6/2007 de medidas urxentes en materia de ordenación del 


territorio y del litoral de Galicia. 


Á vista da información urbanística realizada, das conclusións do diagnóstico operativo realizado no 


documento de Información, e dos distintos procesos de participación abertos, coa convocatoria das 


“mesas de iniciativas” e as suxestións presentadas, redactouse o documento de Aprobación Inicial. 


As ideas forza que dirixen a estratexia do documento de Aprobación Inicial son a conversión da Vila do 


Castro en NODO CULTURAL NORTE da Vila do Barco de Valdeorras, o fortalecemento das conexións peonís 


co Barco e o seu contorno próximo, e a minimización do impacto paisaxístico, sonoro e territorial da futura 


autovía A-76 mediante a disposición de barreiras vexetais en terrazas. No que se refire á ordenación do 


núcleo de Castro, formúlase o reforzamento do carácter de fito territorial da Torre Fortaleza, a limpeza do 


perfil territorial do núcleo e a proxectación dunha peza que serva como "Porta da Vila". 
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1.06. A FIGURA DA APROBACIÓN INICIAL 


 


Establece o Artigo 86 da Lei 9/2002 de 30 de decembro do Ordenación Urbanística e Protección do Medio 


Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro (en adiante LOUMPRG), que unha vez 


concluída a elaboración do planeamento o órgano municipal competente procederá á aprobación 


inicial do Plan Especial e someterao a información pública como mínimo durante un mes e como máximo 


durante dous meses. 


O documento de Aprobación Inicial, como documento de planeamento que é, conterá as 


determinacións necesarias para a ordenación integral do termo municipal, que se plasma na 


documentación sinalada no punto 1.1 desta Memoria. 


 


 


 


 


1.07. PLANTEXAMENTO METODOLÓXICO DO DOCUMENTO DE APROBACIÓN 
INICIAL 
 


1.07.01.- Planificación estratéxica versus planificación física 


A cultura da planificación de incidencia territorial ten seguido en España, e polo tanto en Galicia, dúas 


correntes afastadas (cando non enfrontadas), por ter xurdido de ámbitos disciplinares e posicións teóricas 


distintas: a planificación territorial de base física ou urbanística, (na que logo da lei do solo de 1956 e o 


texto refundido de 1976 se integra o procedemento de protección do patrimonio iniciado na Lei de 


Patrimonio de 1933 modificada no ano 1955, da que é debedora a Lei de Patrimonio de 1985, - 


Catálogos e Plans Especiais de Protección - ), e a que tomou como referencia a metodoloxía da 


planificación estratéxica, e que se aplicou, fundamentalmente a plans de base económica. 


A metodoloxía de traballo empregada para a redacción do Plan Especial de Protección do Núcleo Rural 


de O Castro, integra determinados métodos de análise / participación / diagnose / obxectivos / accións / 


validación, de carácter estratéxico e non vencellados directamente á dimensión formal do territorio senón 


a súa realidade socioeconómica subxacente, (nin á metodoloxía da ordenación do territorio entendida 


con carácter reductor como mera clasificación do solo), cos instrumentos de análise e proposta de 


ordenación e protección de carácter urbanístico tradicional vencellados á cultura de planes físicos. 


As ferramentas de traballo, tomadas da planificación estratéxica, incardinanse no ámbito da Información 


Urbanística tradicional. As súas conclusións configuran a definición dun Modelo Urbanístico, de protección 


e desenvolvemento para o núcleo do Castro, que permiten abordar a toma de decisións propias dun Plan 


Especial de Protección, artelladas no documento propositivo clásico, de xeito que o Plan non se constitúa 


soamente nun documento de ordenación espacial, senón que asuma un carácter de instrumento director 


para o Desenvolvemento Local, factor ineludible para a conservación do patrimonio. 


 


 


1.07.02. A utilización da análise estratéxica 


Para a realización do documento de Aprobación Inicial do Plan Especial de Protección do Núcleo Rural de 


O Castro utilizouse unha metodoloxía que, partindo da Análise Estratéxica das Debilidades, Ameazas, 


Fortalezas e Oportunidades da situación socioeconómica, urbanística e patrimonial do ámbito establecido 


polo Plan Xeral de Ordenación Municipal para a redacción do PEP-1, e tendo en conta o marco territorial 


no que se sitúa a vila do Castro, permita a elaboración dunha Diagnose Operativa que leve á formulación 


de Obxectivos de Planificación, de Protección e Desenvolvemento e Accións derivadas das mesmas. 


A estrutura metodolóxica formulada no presente documento de Aprobación Inicial e a seguinte: 


RECOPILACIÓN E 
ANÁLISE DE 


DATOS 


DIAGNOSE OBXECTIVOS ACCIÓNS PROPOSTAS DE 
ORDENACIÓN 


PARTICIPACIÓN  


VALIDACIÓN  


INSTRUMENTOS 
REGULADOS DO 


PLAN  
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1.07.03. Criterios para á análise da vila histórica e a intervención sobre o patrimonio 


Os criterios establecidos para á análise da vila histórica do Castro e a intervención sobre o patrimonio son 


os que se establecen a seguir. 


 


1.07.03.01. Criterios xerais 


A redacción do Plan Especial de Protección do Núcleo Rural do Castro esixe partir dalgúns elementos 


conceptuais que explican a orientación metodolóxica que se lle deu á tarefa de organización e definición 


das súas determinacións. 


Obsérvase unha superposición de tramas, reflexo da riqueza dos procesos urbanísticos e da súa 


complexidade histórica. Isto esixe o estudo daquelas pautas constantes que, proxectadas ao futuro, 


permitan reproducir esquemas xerais de comportamento sostibles no tempo. Así, preténdense evitar tanto 


posicións de protección que ignoren a realidade cambiante, como as de falta de respecto pola historia. 


Na área histórica distínguense tres tecidos: 


- O núcleo central, arredor da fortaleza 


- Un segundo tecido que circunvala o anterior, algo máis regular e con pezas maiores. 


- Os camiños periféricos, coas covas-adegas. 


As normas do Plan Especial formúlanse dende a comprensión da citada complexidade, o cal supón: 


- Procurar o equilibrio entre a utilización social do núcleo e o espazo arquitectónico. A regulación 


dos usos realízase en función da súa compatibilidade coa conservación do Patrimonio. 


- Fixar unhas pautas de intervención que permitan a introdución de elementos e linguaxes 


contemporáneos, como unha etapa máis na formación e transformación da núcleo histórico. 


- Potenciar as intervencións construtivas dos particulares, necesarias para mellorar as condicións de 


utilización do espazo histórico, sempre inscritas no cumprimento da norma e no respecto pola 


historia. 


 


1.07.03.02. Criterios particulares 


Os criterios particulares que orientaron os traballos de recoñecemento da vila histórica do Castro de 


Valdeorras permitindo establecer categorías que posibilitaron o análise da trama histórica edificada e 


subxacente da vila, sistematizáronse en tres grupos a efectos metodolóxicos, a saber: 


 


 


a) Criterios urbanísticos. 


As categorías urbanísticas sistematizadas a efectos formais e materializadas na elaboración da 


cartografía temática derivada foron as seguintes: 


• Clasificación do solo. Cunhas delimitacións determinadas no Plan Xeral vixente, e revisadas 


tralo estudo cartográfico pormenorizado. 


• Cualificación do solo. Establecendo uns usos principais en cada ámbito, vinculados a 


unha ordenanza específica. 


• Espazos públicos. Dentro dos que se destacan tres zoas de actuación prioritarias. 


• Altura de edificación.  


• Aliñacións. Respectando os espazos baleiros interiores, co fin de manter a escala e 


densidade da trama histórica. 


 


b) Criterios patrimoniais. 


As categorías de análise patrimonial sistematizadas e que, segundo o antedito, deron lugar a 


elaboración da cartografía temática específica enuméranse a seguir. 


• Grao de transformación tipolóxica.  


• Estado de conservación. 


• Edificacións catalogadas. 


• Elementos singulares de especial valor patrimonial en edificacións 


 


c) Criterios arqueolóxicos. 


As categorías arqueolóxicas consideradas foron:  


• Delimitación do ámbito do BIC, cun area de especial interese desde o  punto de vista 


arqueolóxico  


• Establecemento dun área de cautela, en zonas de menor interese segundo o establecido 


no propio Plan Xeral.. 
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2. SÍNTESE DO PROCESO DE INFORMACIÓN 


 


O proceso de información urbanística levado adiante para a elaboración dos traballos do Plan Especial de 


Protección do Núcleo Rural do Castro comprendeu os traballos de provisión e análise de información, 


elaboración e análise planimétrico e traballo de campo, co fin de obter unha visión global da 


problemática socioeconómica física e patrimonial da vila, orientada á toma de decisións. A síntese dos 


traballos realizados exponse a seguir. 


 


 


 


2.01. ENCADRAMENTO XEOGRAFICO COMARCAL E MUNICIPAL 
 
O ámbito onde se desenvolve o Plan Especial é o núcleo histórico do Castro de Valdeorras, na parroquia 


de Santa María do Castro, concello de Valdeorras. 


A presente memoria analítica vai a describir o territorio a escala municipal, para descender despois ao 


nivel parroquial.  


 


 


O concello de O Barco de Valdeorras 


O concello ourensán do Barco de Valdeorras, pertencente á comarca de Valdeorras, sitúase no extremo 


NE da provincia de Ourense, a carón da estrada N-120, que actúa como principal eixo de comunicacións 


intra e extra comarcal, e tamén como eixo de crecemento económico e nodo de concentración da 


poboación. 


O topónimo Valdeorras provén da tribo indíxena dos Cigurros, primeiros habitantes da zona. Os romanos 


colonizaron intensamente todo o val do Sil, debido á presenza de materiais metálicos e auríferos nos 


aluvións do Sil. Posteriormente, cara o século IV e V, todo este val caeu baixo o dominio suevo e visigótico. 


Durante a Idade Media este territorio estivo dominado polos condes de Lemos, pasando, no século XV, á 


xurisdición do conde de Ribadavia, que habitou a fortaleza do Castro de Valdeorras, situación na que 


permaneceu ata principios do século XIX. 


O termo municipal do Barco ten unha superficie de 85,7 Km2 e unha poboación de 14.040 Hab. (segundo 


o Padrón de Habitantes de 2008), cunha elevada densidade de poboación, 163,8 Hab/Km2, poboación 


que se concentra maioritariamente na vila do Barco, capital municipal e tamén cabeceira comarcal da 


comarca de Valdeorras. O Barco ten 14 parroquias: Alixo, O Barco, O Castro de Valdeorras, Cesures, 


Éntoma, Forcadela e Nogaledo, Xagoaza, Millarouso e Santurxo, A Pobra, Santa Mariña do Monte, 


Santigoso, Vilanova de Valdeorras, Coedo e Viloira. 


O relevo do territorio municipal está labrado sobre rochas sedimentarias, predominantemente lousas, 


organízase en torno a unha depresión tectónica pola que discorre o río Sil. Na depresión diferéncianse 


dúas unidades topográficas: o fondo do val do Sil e as terras elevadas que o rodean. 


O val do Sil, inscrito nun afloramento de lousa, é unha fosa tectónica estreita e profunda, dentro da que o 


río sigue, no seu trazado, a dirección dunha rede de fracturas. O río, que entra no concello fortemente 


encaixado, ábrese rapidamente a un val amplo e aberto, por onde discorre divagante sobre enormes 


depósitos aluviais. O seu caudal está alimentado polos aportes hídricos dos ríos Mariñán, Galir, Candís, 


Casoio e Zigüeño, así como unha densa rede de regatos. 


As aliñacións montañosas da súa vertente dereita derivan das últimas estribacións da serra do Courel e 


acadan alturas superiores aos 1.500 m, mentres que as da esquerda, de menor altitude pero con 


elevadas pendentes, teñen a súa cota máxima a 1.360 m. 


Dende o punto de vista do clima, Valdeorras ten a particularidade de posuír un clima de carácter 


mediterráneo con trazos continentais, como consecuencia da súa situación e das súas características 


físicas. Neste clima prodúcese unha gradación térmico e pluviométrico dende o fondo do val ata a liña 


de cumios das aliñacións montañosas. Rexistra un réxime térmico contrastado, con invernos fríos e veraos 


cálidos, con fortes oscilacións térmicas. pola contra, as precipitacións son débiles, con longas secas 


estivais e déficit hídrico dende xuño a setembro. 


 


Estes carácteres climáticos reflíctense na vexetación, na que predomina o monte madeirable, con 


especies como o piñeiro, a sobreira e os castiñeiros, que conforman grandes soutos. Nas áreas onde o 


bosque xa desapareceu, aparece un sotobosque de xestas e outras especies leñosas, propias das zonas 


secas do interior. 
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O Castro de Valdeorras 


Santa María do Castro, parroquia do Barco de Valdeorras é a cabeceira da antiga xurisdición de 


Valdeorras, é unha poboación histórica de orixe altomedieval situada preto da vila do Barco, 


concretamente, a 2 Km ao norte, mediando entre ambas a estrada N-120. Ten unha superficie de 1,3 Km2 


e unha poboación de 104 habitantes (Nomenclátor do 2007) repartidos entre a propia vila do Castro e os 


pequenos núcleos de O Córrego e Outarelo. A densidade de poboación é de 80 Hab/Km2. 


 


O seu pasado histórico reflíctese nas súas edificacións, aínda que non todas están no seu mellor estado de 


conservación. Destaca o Pazo de Flórez, construción de tipo señorial que data de 1630, en moi bo estado 


de conservación grazas a que na actualidade está habilitado como establecemento hostaleiro (Pazo do 


Castro). Destaca tamén a casa Carballo e a antiga torre da fortaleza. O conxunto histórico do Castro está 


declarado e catalogado como Monumento Nacional dende 1949. 
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O Castro conta tamén cun interesante conxunto de adegas, chamadas “covas” para a conservación do 


viño, e que son propias da comarca. No casarío de O Córrego conservase unha ponte sobre o rego 


Forcadela, dun só arco e feito con lousa e que se considera como de época romana. 


 
Ortofoto de O Castro  


 


 


 


2.02. DEMOGRAFÍA 
Valdeorras conta cunha poboación, segundo o Padrón do 2008, de 14.040 habitantes, e unha estrutura 


demográfica moi nova, sobre todo, comparada coa media galega. Os datos do Padrón de 2008 indican 


que o 15,3% da poboación ten menos de 16 anos, 0 67% ten entre 16 e 65 anos e o 16,9% ten 65 ou 


máis anos. 


 


Os indicadores demográficos son tamén positivos: a taxa de natalidade (8,9 ‰) é maior que a de 


mortalidade (7,2 ‰). O índice de envellecemento é de 82,2 e o saldo vexetativo é de 37. Tamén o saldo 


migratorio é positivo: 56 emigracións fronte a 201 inmigracións. 


 


Estas cifras, pouco frecuentes no contexto galego fora das grandes cidades, é consecuencia do 


dinamismo económico que se rexistra en Valdeorras que, por un lado atrae poboación e, por outro, fai 


que a poboación máis nova permaneza no concello, dadas as posibilidades laborais. 


Polo que fai á parroquia do Castro, como tódolos núcleos rurais de Galicia, O Castro ven perdendo 


poboación, aínda que neste caso, en beneficio da cabeceira municipal. A estrutura demográfica está 


máis envellecida que na capital municipal, e amosa unha tendencia regresiva. 
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2.03. SOCIECONOMÍA 
O Barco ten unha economía dinámica e diversificada, baseada na explotación de recursos endóxenos, 


como é a lousa e o viño. 


 
Actividade extractiva da lousa (Fonte: Rev. Bocamina) 


A extracción e tratamento da lousa é a base do dinamismo económico da zona, e abarca aos tres 


sectores de actividade: a extracción (sector primario), o tratamento e transformación (sector secundario) e 


o comercio (sector terciario). A lousa transformada expórtase a case todo o mundo, e é 


internacionalmente recoñecida pola súa calidade; dedícase preferentemente a cubertas de edificios, e 


tamén é empregada en revestimentos e solados. Na actividade extractiva tamén compre citar á 


explotación de calcarias, que logo son empregadas na industria química, representada por unha planta 


de produción de carburos metálicos. 


 


Outra actividade importante no tecido económico de Valdeorras é a viticultura, grazas as características 


climáticas da zona e á calidade do solo. Esta actividade tamén pecha o ciclo económico, dende o 


cultivo da vide á produción e comercialización de viño, que está amparado pola Denominación de Orixe 


Valdeorras, baseada nas variedades autóctonas godello e mencía. A maior parte da produción está 


cooperativizada e posúe os seus propios canles de comercialización. Tamén é importante o cultivo da 


castaña, que está adquirindo cada vez maior relevancia, e é obxecto de proxectos e programas 


dedicados á promoción deste produzo. 


 


O sector terciario ten unha gran dimensión e importancia, consecuente con esta actividade económica, 


co volume de poboación do Barco e coa súa condición de cabeceira comarcal e cabeza do partido 


xudicial. Tamén, co hospital de Valdeorras é punto de referencia comarcal no tema da saúde. O sector 


terciario está composto por servizos administrativos, servizos especializados para a poboación e as 


empresas, comercio e hostalería. 
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Viña en Valdeorras (Fonte: D.O. Valdeorras) 


Polo que fai á poboación activa ocupada, os datos reflicten claramente a especialización de Valdeorras: 


o 2,5% dos ocupados traballan no sector primario, o 51,3% o fai no sector secundario (40,8% na industria 


e 10,6% na construcción) e 46,1% no sector terciario. Pola súa parte, a taxa de actividade é do 56% e a 


de paro o 8,2% (Datos do Censo do 2001, último dispoñible no INE e no IGE). 


 


 


 


2.04. PATRIMONIO HISTÓRICO 
O seu patrimonio, no que se reflicte o seu pasado histórico, presenta os seguintes elementos salientables: 


 


Patrimonio arqueolóxico 


• Xacemento romano das Gulpilleiras 


• Núcleo histórico da Vila do Castro 


 


Arquitectura relixiosa 


• Igrexa de Santa María 


• Capela de Outarelo 


 


Arquitectura civil 


• Pazo do Castro 


• Casa Carballo 


• Casas 17, 18 e 19 


• Casa 32 (Outarelo) 


• Ponte de Córrego 


• Fonte da praza de Elena Quiroga 


 


Arquitectura militar 


• Fortaleza do Castro 
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2.05. VIVENDA DOTACIÓNS E EQUIPAMENTOS 
O modelo de asentamento caracterízase pola concentración da edificación no núcleo principal, tamén 


coñecido como A Vila do Castro. O asentamento confórmase con vivendas unifamiliares tradicionais 


acaroadas polo xeral (en diferentes estados de conservación), apoiadas nun viario irregular e de escasa 


sección. Esta estrutura complétase con vivendas de nova construción, mesturadas coas tradicionais, inda 


que en escaso número. 


A parroquia do Castro conta con 81 vivendas, repartidas do seguinte xeito: 33 na Vila do Castro, 3 no 


Córrego e 45 no Outarelo, o que resulta unha densidade media de 3 Viv/Ha na Vila, 1 Viv/Ha no Córrego e 


10 Viv/Ha no Outarelo. A parroquia conta con 2.669 m2 de dotacións públicas, representadas por dúas 


igrexas e un cemiterio. Os tres núcleos están conectados á rede municipal de saneamento, segundo o 


que se verá máis adiante, e dispoñen de auga potable, tamén a través da rede municipal.  


 


 


 


2.06. ESTRUTURA E FORMA URBANA 
A Vila do barco de Valdeorras presenta unha estrutura urbana limitada polo sur polo curso do río Sil, e cara 


ó norte polo trazado do ferrocarril Monforte - Astorga e o trazado da nova estrada N-120. Este limites 


urbanos amosan unha estrutura urbana artellada lonxitudinalmente polo trazado viario da antiga N-536, 


eixo estruturante do Barco, o que acometen as rúas transversais, deseñando un trazado en espina de 


peixe, característico que define un mazanario de gran tamaño e con importantes espazos vacantes no 


seu interior. A vila, exemplo paradigmático de estrutura urbana desenvolvida ó longo dunha vía, asentase 


sobre un territorio fundamentalmente chan, o val do río Sil, que elevará a súa cota e súa pendente cara ó 


norte e o sur.  


O forte crecemento urbano experimentado nas ultimas décadas, así como o emprego polo planeamento 


urbanístico preferentemente de técnicas de aliñación e ensanche, con morfoloxías edificatorias de mazá 


pechada, edificación entre medianeiras e seccións de rúa que vencella a altura da edificación ao ancho 


da mesma, configura unha imaxe urbana característica e común a moitos trazadas urbanísticos das 


década dos 60 e 70 do século XX. 


As zoas verdes, os espazos libres urbanos e as dotacións e equipamentos da vila tenden a localizarse ó 


carón do río Sil, nunha estratexia urbana que nos últimos anos tenta recuperar o río como elemento 


dotacional público de referencia para a vila. Así mesmo a presenza de equipamentos e dotacións 


presenta maior densidade cara o este da trama edificada da vila do Barco. O Extremo este da vila do 


Barco constitúe o núcleo orixe da Vila.  


O territorio delimitado polo novo trazado da N-120 e as vías do ferrocarril configura unha franxa idealmente 


paralela ó río Sil que constitúe un territorio fronteira vacante, de maior pendente e altitude. Neste territorio 


entre dous cursos de auga que acometen transversalmente ó Sil, e aproximadamente no centro 


xeométrico do eixo lonxitudinal que artella a vila do Barco sitúase, dominando o Val dende un observatorio 


territorial privilexiado, e na cota aproximada 414, o núcleo do Castro. 


 
Estrutura urbana 


O núcleo do Castro emprazase nun outeiro que domina o Val do Sil e a Vila do Barco. O soporte territorial 


aparece como unha elevación do terreo de forte pendente cara ó sur que configura unha plataforma 


horizontal elevada, de axeitadas características defensivas que deberon condicionar o asentamento 


inicial. Cara ó norte prodúcese tamén un descenso do terreo, aínda que de pendente menos acusada.  


Sobre este soporte territorial superponse unha estrutura edificada de carácter medieval, pregada á 


circularidade do terreo e acomodada ó relevo. A estrutura viaria, aínda que moi transformada, responde a 


unha transformación precaria do territorio e adáptase ás liñas de mínima pendente arredor da torre do 
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Castro, auténtico cerne histórico e vixía do núcleo. O parcelario, aínda que transformado, responde ás 


características da parcela medieval de escaso fronte e predominio do fondo, con tipoloxía edificatoria de 


vivenda encostada de baixo e unha planta, habendo tamén algunhas construcións de baixo e dúas 


plantas. A forma urbana de améndoa característica das vilas medievais aparece claramente debuxada.  


No extremo este do núcleo histórico destaca o pazo do Castro como elemento singular. A súa estrutura 


parcelaria de soporte está claramente diferenciada, como elemento singular no tecido residencial do 


núcleo. Aínda que a construción principal do pazo, con planta de claustro (aberto en recentes 


intervencións polo seu aire norte), fachada principal porticada, e baixo e unha planta, ten vocación, de 


constituír un elemento singular do núcleo, a posición da capela situada na ala oeste da edificación recolle 


e formula a relación da edificación do núcleo matriz, convertendo ó edificio en auténtica porta de 


acceso ó núcleo medieval. 


Na zona norte da améndoa medieval, deitada sobre a pendente do terreo, aparecen asemade unha 


estrutura edificada histórica de trama menos densa, constituída polas “covas”, adegas xeralmente 


escavadas no terreo. 


De carácter recente é a aparición dunha trama dispersa no nordés e sueste do núcleo, constituída por 


edificacións unifamiliares illadas de baixo e unha planta.  


Existen un total de 141 edificacións no ámbito do PEP, que se clasifican, en canto a situación e usos, da 


seguinte maneira: 


USOS 


Núcleo 


tradicional 


Área de 


expansión Total Castro 


residencial 51 20 71 


adega 18 0 18 


auxiliares 23 12 35 


equipamento 2 1 3 


terciario 7 0 7 


desuso 10 0 10 


total 111 33 144 


 


O viario da zona de expansión onde se levaron adiante novas edificacións presenta o trazado propio de 


camiños de carácter local con importante déficit de características urbanas.O viario que estrutura o 


territorio no que se asenta a vila do Barco e o núcleo do Castro está artellado na actualidade polo trazado 


da N-120 (estrada que cos seus diferentes trazados estruturou historicamente este territorio), auténtica 


fronteira e nodo de relación do Barco e do Castro entre si e de ambos co territorio exterior.  


O trazado da A-76 (actualmente en fase de estudio informativo) que discorrerá paralelo á N-120 por unha 


estreita franxa ó norte da mesma e máis preto da vila do Castro, constituirá unha nova barreira entre os 


dous nodos urbanos referidos.  


Aínda que a escala do documento elaborado non permite a formulación de solucións de carácter xeral, 


dende enfoques de urbanización e deseño urbano estímase idónea a mellora da conexión dos tráficos 


locais peonís ó traveso da conexión histórica do Castro co Barco, e a minimización do impacto da A-76 


sobre o tecido sensible do Castro, especializando o nodo de acceso desde autoestrada e da N-120 


como porta de entrada para tráficos de longo percorrido e tránsito rodado. 


En canto ás conexión do núcleo do Castro co territorio próximo (núcleos de Xagoaza, Ferradal, Outarelo 


etc), trátase dun viario de penetración no territorio de escaso tráfico e importantes valores paisaxísticos que 


debe manter o seu carácter. 


O rueiro interior do núcleo, de sección variable, responde á organicidade dos asentamentos urbanos 


medievais, con disposición concéntrica paralela á curva de nivel dentro do antigo recinto amurallado. As 


actuacións sobre este viario histórico debe partir da premisa de conservación e recuperación  
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2.07. O PLANEAMENTO SUPERIOR: O PXOM 
 


O Concello do Barco de Valdeorras conta cun Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en data 27 


de xuño do ano 2003. Neste documento se establece un ámbito na contorna do núcleo rural do Castro a 


desenvolver mediante a redacción dun Plan Especial de Protección (en adiante PEP-1).  


Nos obxectivos xerais definidos na memoria de ordenación polo PXOM se establecen como obxectivos do 


planeamento: 


"a) POTENCIAR UN MODELO DE DESENVOLVEMENTO DOS ACTUAIS NÚCLEOS DE POBOACIÓN 


FRONTE Á DISPERSIÓN DA EDIFICACIÓN. 


A ordenación establecida persegue como primeira medida o respecto e potenciación do 


actual sistema de núcleos de poboación, reforzando o carácter urbano da capital e do 


núcleo de Viloira, e mantendo as características rurais tradicionais nos restantes 


asentamentos de poboación existentes no municipio.   


Ademais a potenciación do actual sistema de núcleos de poboación considérase a 


alternativa máis racional para optimizar custos en dotacións públicas e en infraestruturas 


de comunicacións e servizos. Iso implica fomentar a consolidación e o desenvolvemento 


dos núcleos de poboación existentes, permitindo o desenvolvemento de novas actuacións 


fóra dos núcleos de poboación, unicamente nas áreas aptas para urbanizar establecidas 


polo Plan Xeral, evitando, en todo caso, os crecementos anárquicos e dispersos. 


b) COMPLETAR A ESTRUTURA TERRITORIAL E URBANA DO TERMO MUNICIPAL. 


A nivel municipal o obxectivo fundamental baséase en completar a estrutura territorial, de 


acordo co modelo de desenvolvemento elixido. Neste sentido adquiren especial 


importancia os sistemas xerais viario e de infraestruturas de servizos establecidos no Plan 


Xeral, xa que as actuacións que poidan permitirse polo Plan Xeral fóra dos núcleos de 


poboación, deberán conectarse aos devanditos sistemas. (…) 


c) CUBRIR OS DÉFICITS DE DOTACIÓNS PÚBLICAS. 


A ordenación establecida cobre, tanto os déficits actuais de equipamento e de espazos 


verdes públicos como os que resulten das previsións de crecemento demográfico, 


localizando as reservas de chan necesarias preferentemente na capital municipal. A 


ordenación establecida tamén mantén todas as dotacións públicas existentes nos núcleos 


rurais e no medio rural, permitindo a implantación de novas dotacións públicas, de 
acordo coas necesidades e demandas que puidesen xurdir nos núcleos rurais. 


d) VALORAR E CONSERVAR O PATRIMONIO CULTURAL. 


A ordenación establecida fomenta a valoración do patrimonio cultural herdado, 


posibilitando a súa conservación e/ou posta en valor para o desfrute cultural e de ocio 


pola poboación. Neste sentido identifícanse todos os elementos históricos, artísticos, 


arquitectónicos e etnográficos existentes no municipio, así como os conxuntos que aínda 


ofrecen as devanditas características, entre os que terá especial relevancia o ámbito do 


casco antigo de O Barco e o ámbito do núcleo rural de O Castro. 


e) VALORAR E DEFENDER AS ÁREAS SINGULARES E DE INTERESE EXISTENTES. 


A ordenación establecida fomenta a defensa de todas as áreas singulares e de interese 


existentes no territorio, preservando do crecemento urbano e da invasión por outros usos 


que puidesen degradar os seus valores, os espazos naturais, as masas forestais, o sistema 


hidrográfico, os viñedos, as áreas de interese paisaxístico e os depósitos arqueolóxicos. 


f) POTENCIAR AS MARXES DA ESTRADA N-120, COMO ESPAZOS LIGADOS A USOS TERCIARIOS. 


A ordenación establecida, seguindo as tendencias actuais, trata de fomentar a 


consolidación das marxes da estrada N-120, nos tramos definidos no Plan Xeral, con 


actividades terciarias; hostaleiras, hoteleiras e comerciais". 


O PXOM, en relación ó Núcleo do Castro, regula de xeito específico as características da súa ordenación 


planimétrica e normativa, establecendo unha ordenanza específica coas seguintes características: 


 


“ Artigo 179. - Ordenanza de solo do núcleo rural de O Castro. 


 


1. Ámbitode aplicación.  


Esta ordenanza será de aplicación no ámbito do núcleo rural de O Castro, grafiado nos 


correspondentes Planos de Ordenación, coa denominación (ou-12). 


 


2. Características actuais. 


No núcleo rural de O Castro sitúase a fortaleza do mesmo nome que foi declarada Ben de Interese 


Cultural (B.I.C) coa categoría de Monumento o 17 de novembro de 1.994. A fortaleza xunto coas 


edificacións asentadas no seu ámbito, conforman un conxunto de grande valor necesitado da súa 


conservación e revitalización. 


Neste ámbito tamén se localiza o xacemento de O Castro, a zona da cal de respecto rodea o núcleo 


do mesmo nome. 


 


3. Obxectivos e plan de desenvolvemento. 


3.1 De conformidade co disposto no Art. 45 da lei 8/1995 do 30 de outubro, de patrimonio cultural de 


Galicia, a declaración dunha zona como B.I.C determina a obriga de delimitar un ámbito de 


protección e para o municipio de redactar un Plan Especial de Protección da área afectada. O 


devandito plan redactarase conforme ás determinacións da Lei de Patrimonio Cultural. 
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A aprobación definitiva deste Plan Especial requirirá o informe favorable da Consellería de 


Cultura, que se entenderá positivo transcorridos tres meses dende a súa presentación. 


A obrigatoriedade da devandita normativa non poderá escusarse na preexistencia doutro plan 


contradictorio coa protección, nin na inexistencia previa de plan xeral. 


3.2 Calquera outra figura de plan que incida sobre a área afectada pola declaración, precisará 


igualmente informe favorable da Consellería de Cultura, nos termos previstos no apartado 


anterior. 


3.3 O Plan Especial de Protección do Núcleo Rural de O Castro (PEP-1), terá como finalidades as 


seguintes: 


a) Establecerá para todos os usos públicos a orde prioritaria da súa instalación nos edificios e 


espazos que fosen aptos para iso. Igualmente contemplará as posibles áreas de 


rehabilitación integrada que permitan a recuperación da área residencial e das 


actividades económicas axeitadas. 


Tamén conterá os criterios relativos á conservación de fachadas e cubertas e instalacións 


sobre estas, así como daqueles elementos máis significativos existentes no interior. 


b) Manteranse igualmente a estrutura urbana e arquitectónica do conxunto histórico e as 


características xerais do ambiente e da silueta paisaxística. Non se permitirán modificacións 


de aliñacións, alteracións da edificabilidade, parcelacións nin agregacións de inmobles, 


salvo que contribúan á conservación xeral do carácter do conxunto. 


c) Conterá un catálogo exhaustivo de todos os elementos que conforman o conxunto, 


incluídos aqueles de carácter ambiental, sinalados con precisión nun plano topográfico, 


naqueles casos onde fose preciso. 


d) No plan recolleranse normas específicas para a protección do patrimonio arqueolóxico, 


que considerarán, polo menos, a zonificación de áreas de fertilidade arqueolóxica, 


solucións técnicas e financeiras. 


e) Na redacción do plan especial contemplaranse especificamente as instalacións eléctricas, 


telefónicas ou calquera outras, que deberán ir baixo terra. As antenas de televisión, 


pantallas de recepción de ondas e dispositivos similares situaranse en lugares que non 


prexudiquen a imaxe urbana ou do conxunto. Só se autorizarán aqueles rótulos que 
anuncien servizos públicos, os de sinalización e comerciais, que serán harmónicos co 


conxunto, quedando prohibidos calquera outro tipo de anuncios ou rótulos publicitarios. 


f) A volumetría, tipoloxía, a morfoloxía e o cromatismo das intervencións no ámbito protexido, 


non poderán alterar o carácter arquitectónico e paisaxístico da zona, nin perturbar a 


contemplación do ben. 


3.2 Nos Planos de Ordenación, grafíase o ámbito do (PEP-1) que abrangue a zona de protección do 


núcleo e a zona de protección do seu ámbito, quedando nesta última incluída a zona de 


respecto do depósito arqueolóxico. 


 


 


4. Normativa transitoria. 


En tanto non se aprobe definitivamente a normativa urbanística de protección, a concesión de 


licenzas ou a execución das xa outorgadas antes da declaración de conxunto histórico precisará 


resolución favorable da Consellería de Cultura. Non se admitirán modificacións nas aliñacións e 


rasantes existentes, incrementos ou alteracións do volume, parcelacións nin agregacións e, en xeral, 


cambios que afecten á harmonía do conxunto. 


Ademais aplicaranse con carácter transitorio no ámbito do núcleo rural e no seu ámbito as condicións 


establecidas nos apartados seguintes. 


 


4.1 División en zonas. 


a) ZONA DE PROTECCIÓN DO NÚCLEO DO CASTRO. 


Comprende o ámbito do núcleo rural de Castro. 


b) ZONA DE PROTECCIÓN DO ÁMBITO. 


Comprende o ámbito inmediato ao núcleo que tamén inclúe a zona de respecto do 


depósito arqueolóxico de O Castro. 


 


4.2 Zona de protección do núcleo de Castro. 


4.2.1 AMBITO DE APLICACIÓN. 


As condicións establecidas nos apartados seguintes serán de aplicación ao ámbito do 


solo de núcleo rural de O Castro delimitado nos correspondentes Planos de Ordenación. 


4.2.2 AUTORIZACIÓNS PREVIAS. 


A concesión de licenzas no ámbito do núcleo rural ou a execución das xa outorgadas, 


precisarán informe previo e vinculante da Consellería de Cultura. 


4.2.3 CONDICIÓNS XERAIS. 
Para os efectos de conseguir a protección dos valores do patrimonio histórico, o Plan 


Xeral establece con carácter transitorio, no ámbito do núcleo rural de O Castro, dous 


niveis de protección que alcanzan a todos os edificios existentes, establecendo un réxime 


de obras permitidas en función dos niveis de protección asignados, así como as 


condicións ás que deben suxeitarse as novas edificacións que puidesen construírse, nos 


casos permitidos por aplicación desta ordenanza. 
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4.2.4 NIVEIS DE PROTECCION. 


Para a protección dos edificios, estarase ao disposto no TITULO VII das NORMAS, relativo 


ás Normas de Protección do Patrimonio Cultural, coas seguintes precisións: 


 


a) Partindo de que a asignación dos niveis de protección, baseándose no estudio 


pormenorizado é misión do PEP-1, na presente normativa transitoria establécense 


unicamente dous niveis de protección, os cales tratan de diferenciar os edificios do 


núcleo inventariados nas Normas Provinciais dos demais edificios existentes. Estes 


niveis de protección son os seguintes: 


- Nivel I.- Protección Integral. 


- Nivel II.- Protección non Integral. 


 


Os niveis de protección aplicables a cada edificio grafianse nos Planos de 


Ordenación. 


 


4.2.4.1 NIVEL I.- PROTECCIÓN INTEGRAL. 


 


a) Ámbito de aplicación. 


Inclúense neste nivel de protección os seguintes edificios: 


- A Fortaleza de O Castro, declarada BIC coa categoría de 


Monumento. 


- Todos os edificios inventariados nas Normas Provinciais, os cales 


presentan en xeral unha excepcional calidade arquitectónica e 


valor histórico. 


 


b) Condicións de protección. 


Na Fortaleza de O Castro será de aplicación o disposto no apartado 1 


do Art. 219 desta Normativa relativo á "Protección Monumental", nos 


restantes edificios comprendidos neste nivel de protección estarase ao 


disposto no apartado 2 do Art. 219 desta Normativa relativo á 


"Protección Integral", así como ao disposto no TITULO VII das 


NORMAS-7 en todo o que for de aplicación. 


 


c) Outras condicións. 
Os edificios comprendidos neste nivel de protección deberanse 


manter na súa total integridade e unicamente poderán autorizarse 


outros tipos de obras, cando se xustifique que ao edificio pode 


aplicárselle un menor nivel de protección, o que será valorado pola 


Consellería de Cultura. 


 


4.2.4.2 NIVEL II.- PROTECCIÓN NON INTEGRAL. 


 
a) Ámbito de aplicación. 


Inclúense neste nivel os demais edificios existentes no núcleo rural. Este 


nivel está integrado por edificios de valor arquitectónico que polas 


súas características e coherencia ambiental deben conservarse nas 


súas características fundamentais sen que requira a súa protección 


integral. Tamén se inclúen neste nivel, como medida preventiva ata a 


aprobación do PEP-1, os edificios que carecen de valores 


arquitectónicos e de interese histórico ou ambiental. 


 
b) Condicións de protección. 


Nos edificios comprendidos neste nivel de protección, serán de 


aplicación as disposicións contidas nos apartados 3 e 4 do Art. 219 


desta Normativa para a protección "estructural" e "ambiental" 


respectivamente. 


Ata que non se aprobe o PEP-1, a inclusión dun edificio nos niveis de 


protección "estructural" ou "ambiental" será valorado pola 


Consellería de Cultura. 


 


4.2.4 DECLARACIÓNS DE RUINA E DEMOLICIÓN. 
A declaración de ruína, aterase ao disposto na Lexislación do patrimonio histórico, en 


concordancia co disposto no Art. 201 da Lei de Ordenación e Protección do Medio 


Rural de Galicia. 


 


4.3 Zona de protección do ámbito. 
A zona de protección do ámbito do núcleo de O Castro correspóndese coa zona de respecto do 


depósito de O Castro, sendo de aplicación con carácter transitorio ata a redacción do PEP-1, as 


disposicións contidas en Art. 224 desta Normativa.” 


 


Na normativa do PXOM se establecen asemade as condicións específicas para actuacións en relación ó 


patrimonio arquitectónico e etnográfico: 


 


“CAPITULO II.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO. 


 


 


Sección Primeira. - Disposicións Xerais. 


 


 


Artigo 215. - Catálogo de protección e normas de aplicación. 
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Para os efectos de conseguir unha axeitada protección dos valores do patrimonio arquitectónico e 


etnográfico que aínda se conservan, o Plan Xeral, establece: 


- Para o casco antigo de O Barco un ámbito suxeito ao desenvolvemento da súa protección 


pormenorizada "Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de O Barco (PEPRI-


1)". 


- O B.I.C da "Fortaleza de O Castro a ordenación da cal desenvolverase mediante un "Plan Especial de 


Protección da Fortaleza de O Castro (PEPNR-1)". 


- Un Catálogo de protección que contén a relación de todos os edificios e elementos protexidos no 


termo municipal de O Barco. 


 


 


Sección Segunda. - B.I.C da "Fortaleza de O Castro e Casco Antigo de O Barco. 


 


 


Artigo 216. - Determinacións. 
1. A Fortaleza de O Castro, situada no núcleo do mesmo nome, foi declarada Ben de Interese Cultural 


(BIC), con categoría de Monumento, o 17 de Novembro de 1.994. Para este ámbito o Plan Xeral 


establece as seguintes determinacións. 


a) De conformidade co disposto no Art. 45 da lei 8/1995 do 30 de outubro, de patrimonio cultural de 


Galicia (LPCG), a declaración dunha zona como B.I.C determina a obriga, para o municipio, de 


redactar un Plan Especial de Protección da área afectada. 


b) O Plan Xeral determina para o (BIC) da "Fortaleza de O Castro un Plan Especial de Protección de 


Núcleo Rural (PEPNR-1), a delimitación da cal se grafía nos Planos de Ordenación 


Para a redacción do Plan Especial (PEPNR-1) establécese o prazo de 1 ano, prorrogable a outro 


máis dende a aprobación definitiva do presente Plan Xeral. 


c) No caso de que houbese que realizar algún tipo de obra de carácter urxente na área afectada, 


necesitarase en todo caso autorización da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. 


 


2. Para o ámbito do casco antigo de O Barco, o Plan Xeral tamén establece a súa ordenación 


pormenorizada a través dun Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI-1), 


recomendándose que a súa redacción se realice no prazo de 1 ano, prorrogable a outro máis dende 


a aprobación definitiva do presente Plan Xeral. 


 


3. Entre tanto non se desenvolvan e entren en vigor as normativas dos Plans Especiais de Protección e 
Reforma Interior (PEPRI-1 e PEPNR-1), o Plan Xeral establece para estes ámbitos unhas normativas 


transitorias, co contido establecido nos Arts. 168 e 186 respectivamente desta normativa, 


complementadas coas determinacións establecidas no leste Capítulo. 


 


Sección Terceira. - Edificios, Conxuntos e Elementos Catalogados. 


 


Artigo 217. - Normas de carácter xeral. 


 


1. Ámbito de aplicación. 
As normas contidas nesta Sección serán de aplicación a todos os edificios, conxuntos e elementos 


protexidos, grafiados nos Planos de Ordenación e incluídos na relación do Catálogo do presente Plan 


Xeral. 


 


2. Niveis de protección. 
Para os edificios, conxuntos e elementos protexidos, o Plan Xeral establece catro niveis de protección 


en función dos valores a protexer. 


- Nivel I.- Protección monumental. 


- Nivel II.- Protección integral. 


- Nivel III.- Protección estructural. 


- Nivel IV.- Protección ambiental, con dúas categorías A e B. 


 


3. Alcance da protección. 


a) EDIFICIOS. 
Cando o elemento protexido sexa un edificio, entenderase que a protección se estende a toda a 


parcela onde se sitúa o devandito edificio, quedando prohibida calquera segregación en novas 


parcelas. 


b) CONXUNTOS. 
Cando se trate dun conxunto, entenderase que a protección se estende ao edificio ou edificios e 


aos xardíns ou espazos libres que con el forman unha unidade ou conxunto, quedando prohibida 


calquera segregación. 


Nos espazos non ocupados pola edificación, calquera modificación dos elementos que 


configuren formalmente o ámbito de influencia da edificación será obxecto de licenza. 


Expresamente quedará prohibida a talla de especies arbustivas ou arbóreas sexan autóctonas ou 


non que polo seu porte, idade ou situación estratéxica formen parte importante da xardinaría ou do 


ámbito inmediato. 


c) OUTROS ELEMENTOS. 
Cando o elemento protexido non sexa unha edificación (cruceiros, petos de ánimas, fontes, 


pontes, etc), entenderase que a protección afecta ao elemento protexido e ao ámbito definido 


no apartado seguinte, de maneira que se garanta o mantemento do significado do elemento 


protexido, o libre acceso e a súa contemplación. 
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4. Áreas de protección. 
a) Ademais das determinacións legais aplicables aos bens incluídos no Catálogo deste Plan Xeral 


que sexan declarados B.I.C ou estean incluídos ou inclúanse no Catálogo do Patrimonio Cultural 


de Galicia ao que se refire o Art. 17 da Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia, establécense 


unhas áreas de protección arredor de cada un dos restantes bens non incluídos nas categorías 


anteriores pero relacionados no Catálogo Municipal e sen prexuízo de que calquera intervención 


que lles afecte directamente, requira da previa autorización do Órgano Competente da 


Consellería de Cultura. 


b) En tanto non se redacten os Plans Especiais de Protección, dentro das áreas de protección que a 


continuación se sinalan, será preciso informe previo do Organo Competente da Consellería de 


Cultura, que terá carácter vinculante para a realización de calquera das actividades 


enumeradas no Artigo 168 da L.S.G. 


c) As áreas de protección para os elementos puntuais, dentro das cales é necesario o informe 


citado, estarán constituídas por unha franxa cunha profundidade medida dende o elemento ou 


vestixio máis exterior do ben que se protexe de: 


- 50 metros, cando se trate de elementos etnográficos (hórreos, cruceiros, petos, muíños, etc). 


- 100 metros, cando se trate de elementos arquitectónicos (mosteiros, igrexas, capelas, 


santuarios, cemiterios, pazos, edificios sinalados, castelos, pontes, fontes, etc). 


Cando varios elementos singulares se articulen nun conxunto, a área de protección trazarase a partir 


dos elementos máis exteriores do conxunto e abranguendo á totalidade daquel. 


 


Artigo 218. - Réxime de obras. 


 


1. Condicións de carácter xeral. 
Co fin de conseguir os obxectivos de conservación, as obras que afecten aos edificios contidos no 


Catálogo estarán suxeitas ás obras definidas no Art. 39 desta Normativa coas seguintes precisións: 


1.1 Obras de restauración. 


a) Os materiais a empregar axustaranse aos que presenta o edificio ou que presentaba antes 
de intervencións que os alterasen. 


b) A introducción de elementos orixinais non existentes deberán documentarse, así como a 


recuperación de ocos e ritmos. 


c) Cando sexa precisa a intervención sobre elementos estructurais ou mesmo substitución 


dalgúns, deberán utilizarse materiais e solucións constructivas similares aos orixinais. 


d) As texturas, técnicas e cores dos acabados, especialmente os exteriores, serán os orixinais dos 


edificios. 


e) Será obxecto de especial estudio e autorización a conservación de elementos introducidos en 


anteriores etapas, co fin de determinar se son coherentes coa calidade e o respecto das 


características orixinais do edificio. 


1.2 Obras de conservación. 


a) Non poderán alterar os acabados do edificio, que caracterízano e particularizan. 


b) Deberán utilizar os mesmos materiais existentes en orixe ou en todo caso substituílos por outros 


de iguais características, calidades, cor, forma e aspecto. 


1.3 Obras de consolidación. 


Utilizaranse materiais a función estructural dos cales sexa semellante á orixinal, de forma que a súa 


introducción non altere o funcionamento da estrutura existente que se manteña. 


1.4 Obras de rehabilitación. 


Para toda obra de rehabilitación deberá existir un estudio previo sobre o estado e patoloxía do 


edificio con catas, ensaios, probas de carga, etc. que xustifiquen plenamente a posibilidade de 


execución das obras proxectadas, así como das técnicas a empregar. 


Ademais deberán cumprirse as seguintes condicións de carácter particular: 


a) PARA AS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO: 


a-1) Deberanse conservar os elementos interiores de importancia, quedando condicionada a 


nova compartimentación do edificio a que sexa respectuosa cos devanditos elementos 


(artesoados, molduraxe, solados, etc.) 


a-2) Respectarase o trazado, disposición e tratamento dos elementos comúns do edificio e 


non poderá alterarse o seu aspecto exterior. 


b) PARA AS OBRAS DE REESTRUTURACIÓN: 


b-1) Quedarán limitadas aos edificios en que se permitan, tratando co máximo respecto ao 


edificio e alterando na menor medida posible as súas características morfolóxicas. 


b-2) Utilizaranse materiais axeitados aos orixinais. 


b-3) Non poderán modificarse as fachadas nin as solucións de cuberta, nin os materiais de 


ambas as dúas. 


1.5 Obras exteriores. 


As intervencións, en caso de ser permitidas pola normativa ou a ficha do catálogo, deberán ser 


coherentes cos materiais do edificio e coa súa morfoloxía, non admitíndose intervencións puntuais 


que distorsionen a disposición ou a composición exterior. 


1.6 Obras de reconstrucción. 


a) A execución de obras de reconstrucción non será facultativa senón que virá imposta polo 


órgano competente co fin de recuperar aqueles elementos orixinais que por unha ou outra 


razón desapareceran. 


b) A reconstrucción reproducirá fielmente os volumes, materiais, disposición e decoración do 


edificio a reconstruír. 
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2. Condicións das obras. 


2.1  Recuperación das características morfolóxicas. 


En todos aqueles edificios catalogados serán autorizables aquelas obras tendentes a recuperar as 


características orixinais nas zonas afectadas por calquera intervención autorizada nun edificio. 


2.2  Eliminación de impactos negativos. 


A execución de obras de carácter xeral diferentes ás de conservación e consolidación sobre 


edificios con nivel de protección integral e estructural, quedará condicionada á supresión dos 


impactos negativos existentes no edificio, debendo contemplarse as obras de remodelación 


precisas. 


2.3  Condicións para as obras de ampliación. 


As obras de ampliación nos edificios de nivel ambiental, quedan condicionadas á adecuación da 


proposta aos valores intrínsecos e ambientais do elemento catalogado, non sendo autorizables as 


solucións inharmónicas que supoñan un impacto negativo para o edificio ou a paisaxe urbana. 


Queda prohibida a ampliación nos edificios catalogados nos niveis monumental, integral e 


estructural, salvo que a ficha da catalogación o permita. 


2.4  Construcción de garaxes-aparcamento. 


Prohíbese, con carácter xeral, nos edificios de nivel integral de protección, a execución de obras 


para a construcción ou ampliación de plantas inferiores á baixa destinadas a garaxe-


aparcamento baixo as zonas edificadas. 


Para os edificios en nivel estructural, poderán autorizarse con carácter excepcional, sempre que 


se cumpran as condicións impostas pola normativa que se aprobe ao respecto. 


2.5  Tratamento das plantas baixas. 


Queda prohibida, con carácter xeral, a alteración das plantas baixas dos edificios catalogados. 


Non se autorizarán máis alteracións que as encamiñadas á recuperación da composición orixinal. 


 


 


Artigo 219. -Obras admitidas conforme ao nivel de protección. 


 


1. Protección Monumental. 


1.1   Concepto. 


Neste nivel inclúense aqueles edificios que polas súas singulares características e indiscutible 


valor histórico e arquitectónico, merecen o grao máximo de protección, xa que se trata de 


edificios declarados monumentos. 


1.2   Obras permitidas. 


Neste nivel de protección só admitiranse as obras impostas pola Administración competente en 


temas de Patrimonio Histórico. 


 


2. Protección Integral. 


 


2.1 Concepto. 


Son aqueles que se sinalan como tales no correspondente listado por ser edificios que aínda tendo 


un interese histórico menor por ser de construcción máis recente, posúen notables calidades 


arquitectónicas e urbanas. Tamén se inclúen neste nivel aquelas outras edificacións de grande 
valor histórico que, a través de diversas épocas, sufriron alteracións ou modificacións substanciais, 


pero que aínda poden ser conservadas mantendo o seu carácter. 


 


2.2 Obras permitidas. 


Autorizaranse con carácter preferente, obras de consolidación, restauración e conservación, tanto 


se afectan á totalidade como a parte do edificio. 


Así mesmo se autorizarán con carácter non preferente as obras de rehabilitación necesarias para 


adecuar o edificio a usos públicos dotacionais, sempre e cando non supoñan risco de perda ou 


dano das características que motivaron a protección integral. 


Tamén se autorizarán obras tendentes ao cumprimento da Normativa contra incendios, normas 


técnicas sobre instalación e similares requiridas para a funcionalidade das instalacións. 


Quedan expresamente prohibidos todo tipo de obras e actuacións que, afectando ao conxunto 


do edificio, non se encadren nas definicións anteriores. 


 


2.3 Usos. 


A inclusión dun edificio no nivel de protección integral supón o mantemento dos usos existentes. 


Non obstante permitirase a transformación de usos nas seguintes situacións: 


a) Usos privados residenciais e non residenciais para a súa transformación a usos públicos 


dotacionais ou non dotacionais e a todos aqueles de uso privado residencial. 


b) Usos públicos cando se trate de permutalos entre si. 


c) Usos públicos non dotacionais cando se trate de transformalos a usos públicos dotacionais. 


 


2.4 Aproveitamento. 


Manterase o volume construído na edificación principal que se protexe. 


 


2.5 Aliñacións da edificación. 


A obrigatoriedade de manter o edificio determina a conservación das aliñacións exteriores e 


interiores existentes, así como os cerramentos das zonas non edificables. 
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3. Protección estrutural. 


 
3.1 Concepto. 


Este nivel está formado por edificios que interesa conservar integramente a súa fachada patios 


interiores e elementos estructurais e tipolóxicos básicos. 


3.2 Obras permitidas. 


Non se autorizará o derrubamento da edificación, considerándose obras preferentes as de 


conservación, restauración, consolidación e rehabilitación, debendo manter as súas fachadas e 


formación de cuberta así como os seus elementos estructurais (estrutura, forxados, formación de 


cuberta, escaleiras e outros elementos de interese). 


Prohíbese expresamente o baleirado do edificio. 


3.3 Aproveitamento. 


Manterase o volume construído na edificación principal que se protexe. 


3.4 Aliñacións da edificación. 


A obrigatoriedade de manter o edificio determina a conservación das aliñacións exteriores e 


interiores existentes, así como os cerramentos das zonas non edificables. 


3.5 Usos. 


Manteranse con carácter xeral os usos existentes. Non obstante manterase a transformación de 


usos de acordo co establecido para a Protección Integral. 


 


4. Protección ambiental. 


 
4.1 Concepto. 


Este nivel de protección abarca aos edificios que non tendo por se mesmos un valor destacado, 


son pezas que colaboran á configuración dun espazo ou ambiente urbano máis ou menos 


caracterizado e que quedan sinalados no catálogo de elementos e edificios protexidos. 


Dentro deste nivel recóllense dúas categorías: 


- Categoría A: Neste grupo recóllense os edificios que, estando situados nunha zona 


caracterizada ou próximos a outro de notable interese histórico e arquitectónico, posúen 


unha fachada, formalizada ou non, con suficiente interese para ser conservada na súa 


totalidade. 


- Categoría B: Neste grupo recóllense aqueles edificios o único interese dos cales é a 


coherencia da súa tipoloxía edificatoria e ordenación de fachada coa zona ou conxunto 


urbano no que está integrado. 


 


4.2 Obras permitidas. 
- Categoría A: Autorízase o derrubamento interior do edificio, debendo conservar a súa 


fachada e formación de cuberta. Manterase o emprego dos materiais orixinais. 


Autorízanse ademais obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e 


reestructuración. 


- Categoría B: Autorízase o derrubamento do edificio, debéndose reconstruír a fachada orixinal 


4.3 Aproveitamento. 


Será o resultante de aplicar as condicións de volume actuais. 


4.4 Aliñacións da edificación. 


A obrigatoriedade de manter a fachada do edificio (Categoría A) determina a conservación da 


aliñación exterior existente. Na categoría B a aliñación será a establecida polo Plan Xeral. 


4.5 Usos. 


Con carácter xeral mantéñense os usos existentes. Non obstante, permitirase a transformación de 


usos de acordo co establecido para a protección integral. 


 


 


Artigo 220. - Condicións especiais dos usos en edificios catalogados. 


 


1. Serán admisibles nos edificios catalogados os usos autorizados na ordenanza correspondente, 


sempre que a súa implantación non supoña a alteración das súas calidades fundamentais ou 


signifiquen a desaparición dalgún elemento protexido. 


2. Serán así mesmo admisibles todos aqueles usos que supoñan a recuperación dos orixinais do edificio 


e para os que foi proxectado ou construído, sempre que se xustifique axeitadamente esta 


circunstancia, aínda que non o considere a ordenanza. 


3. En edificios incluídos con niveis de protección integral e estructural de catalogación, a ficha de 


catálogo pode impoñer determinados usos obrigatorios en razón de ser imprescindibles para 


conseguir o obxectivo específico da protección asignada ao edificio. Isto non impedirá que poida 


estudarse e se conceder a implantación doutros usos, se non dificultan a consecución do devandito 


obxectivo. 


4. Os usos dotacionais de equipamento público ou privado situados en edificios destes niveis de 


protección, non poderán cambiar de actividade nin categoría, salvo que se demostre que non 


supoñen mingua ou deterioración nos valores que xustifican a súa catalogación e as obras necesarias 


para a súa transformación están contempladas entre as autorizadas para o grao de protección. 
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Artigo 221. - Declaración de ruina e demolición. 
 
Para a declaración de ruína dun edificio catalogado, estarase ao disposto na lexislación do patrimonio 


histórico, de acordo co establecido no Art. 201 da lei de ordenación urbanística e protección do medio 


rural de Galicia.” 


A protección do patrimonio arqueolóxico aparece regulada no Plan Xeral de Ordenación Municipal nos 


seguintes parágrafos. 


 


 


 


 


CAPITULO III.- PATRIMONIO ARQUEOLOXICO. 


 


Sección Primeira. - Ordenanza Reguladora da Protección do Patrimonio Arqueolóxico. 


 


Artigo 222. - Definición. 
 


Solo Rústico de Especial Protección que se cataloga pola existencia comprobada ou razoablemente 


presumida, de vestixios de carácter arqueolóxico, segundo a definición da Lei 16/85 do Patrimonio 


Histórico Español, como os castros, mámoas, etc. 


 
Artigo 223. - Ámbito territorial. 


 
O incluído no Catálogo coa clave de identificación normativa da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural 


(GA32075...). O Catálogo queda aberto a posteriores modificacións e/ou inclusións. 


 
Artigo 224. - Graos de protección. 


 
1. GRADO I DE PROTECCIÓN. - Depósitos declarados Bens de Interese Cultural (B.I.C). 


 


a) O máximo grao de protección vén determinado pola condición de BICs dos bens integrantes do 


Patrimonio Histórico. En efecto a Lei 16/85 recolle a posibilidade de realizar unha declaración 


individual para cada ben sen prexuízo de certas tipoloxías de bens xa declaradas na propia Lei. 


Así, a Lei 16/85, do Patrimonio Histórico Español recolle no seu Art. 40.2: 


" Quedan declarados bens de Interese Cultural por ministerio desta Lei: as covas, abrigos e lugares 


que conteñan manifestacións de arte rupestre ". 


Este aspecto é moi importante en Galicia pola abundancia de petroglifos que se atopan na nosa 


comunidade autónoma. 


 


b) Para os bens declarados de interese cultural a Lei 16/85 do Patrimonio Histórico Español 


establece, no seu Art. 20.1 que: 


"A declaración dun conxunto Histórico, sitio Arqueolóxico ou zona Arqueolóxica, como Bens de 


Interese Cultural, determina a obriga para o municipio ou municipios en que se encontraren de 


redactar un Plan Especial do Protección da área afectada pola declaración ou outro instrumento 


de plan dos previstos na lexislación urbanística que cumpra, en todo caso, as esixencias nesta Lei 


establecidas" 


Por todo iso, fai falta estudar detalladamente o tratamento que van recibir na normativa de plan 


estes bens e os seus ámbitos. Dado que, ao ben establéceselle o seu grao de protección 


mediante un Plan Especial (ou figura análoga) ou mediante tratamento detallado. 
 


2. GRADO II DE PROTECCIÓN. - Depósitos catalogados ou inventariados. 


 
Por un lado, a LSG establece no seu Art. 40, apartado 3 que: 


"En solo rústico, os espazos que, polas súas características segundo o Plan Xeral, deban ser obxecto de 


especial protección, non poderán ser dedicados a usos que implique transformación do seu destino ou 


natureza ou que lesionen o valor específico que se queira protexer". 


De todo iso se deduce que a protección dos bens inventariados debe fixar os seguintes graos: 


2.1 Zona de protección integral: Definida polos terreos comprendidos dentro dos límites do perímetro 


máis externo do ben. 


Nesta zona non poderán realizarse construccións, tendidos e instalacións aéreas ou subterráneas 


(electricidade, saneamento, auga, etc), escavacións, movementos de terra en xeral, así como a 


plantación e arranque de árbores, cultivos que requiran labores profundos e a apertura de pozos ou 


minas. 


Unicamente se autorizarán as obras que sexan compatibles co ben ou coa súa posta en valor. 


2.2 Zona de respecto: Definida polo ámbito adaptado arredor do perímetro mais exterior do ben. 


Os usos nesta zona deberían de ser específicos para cada caso concreto. A tramitación de licenza 


para a realización de calquera tipo de obra nesta zona deberá ser informada preceptivamente pola 


Comisión Territorial de Patrimonio. O devandito informe será vinculante. 
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3. GRAO III DE PROTECCIÓN. - Depósitos nos que se poderá realizar certo tipo de obras cunha 


actuación arqueolóxica previa. 


En certo tipo de depósitos nos que concorran unha serie de circunstancias especiais, poderase efectuar 


certo tipo de obras sempre e cando se realice unha intervención arqueolóxica previa. Este suposto 


unicamente é viable nos casos de depósitos que por estar moi degradados ou nun ámbito 
especialmente alterado, sexan previamente protexidas por existir indicios abondos de restos arqueolóxicos 


ou ben naquelas zonas, onde se producisen achados illados de materiais arqueolóxicos. 


Para iso deberá remitirse á Comisión Territorial de Patrimonio Cultural un proxecto detallado coas obras a 


realizar. A Comisión resolverá sobre a conveniencia da devandita obra que, en todo caso, condicionará 


a realización previa dunha intervención arqueolóxica que garanta a correcta documentación e 


investigación dos restos arqueolóxicos existentes. 


 


4. Normas de uso. 


a) Na área do depósito a protección é integral. Nestas áreas solo permitiranse actuacións 


encamiñadas á súa conservación, protección, consolidación, investigación e posta en valor, 


que se regulará polo Decreto 62/89 que regula a actividade arqueolóxica na Comunidade 


Autónoma de Galicia. Así mesmo, permitiranse os usos agropecuarios tradicionais sempre que 


non alteren o substrato arqueolóxico. 


b) No ámbito do depósito (área de respecto grafiada nos Planos de Ordenación), só permitiranse 


os usos agrícolas, sempre que se veñan producindo de forma tradicional, e coa prohibición de 


realizar cavaduras que puidesen alterar o substrato arqueolóxico. 


Prohíbense os movementos e traslados de terras que modifiquen o perfil actual dos terreos. 


Tampouco serán admitidos, salvo informe previo favorable do Organismo Competente da 


Consellería de Cultura os tendidos aéreos ou subterráneos de liñas de infraestructura eléctrica, 


de gas, abastecemento de auga, etc. 


c) Condicións de edificación na zona de respecto. Neste tipo de solos non se admiten edificacións 


de nova planta. Excepcionalmente, cando non se prexudique o ámbito do depósito, ou este se 


atopase moi deteriorado, logo de informe de Organismo Competente de Consellería de Cultura 


que resultará vinculante, admitirase a edificación coas condicións de edificación do chan 


rústico apto para urbanizar, no ámbito do cal se situarán as áreas de protección. En todo caso, 


estas obras excepcionais deberán harmonizar co ámbito en que se inscribe. 


 


5. Solo  urbano e urbanizable de protección do patrimonio arqueolóxico. 


a) Calquera clase de obra que afecte ao subsolo terá que ser informada polo Organismo 


Competente da Consellería de Cultura, quen determinará a súa viabilidade e a necesidade de 


acometer unha intervención arqueolóxica. Esta, salvo excepcións, deberá ser realizada antes da 


concesión de licenza municipal de edificación. En función dos resultados da intervención 


arqueolóxica, o Organismo Competente da Consellería de Cultura informará, con carácter 


vinculante, sobre a viabilidade das obras que afecten ao subsolo (cimentacións, sotos, etc.), ou 


sobre as condicións de conservación de restos arqueolóxicos que terá que reunir o proxecto de 


edificación. 


b) En solo urbanizable ademais da aplicación da normativa anterior no seu caso a redacción de 


plan de desenvolvemento (plans parciais) deberá estar supeditada aos resultados dunha 


intervención arqueolóxica previa, coa finalidade de delimitar o depósito e delimitar as áreas que 


deberán ser obxecto de protección arqueolóxica especial. Os Plans Parciais tratarán que estas 


zonas sexan incluídas preferentemente nos terreos cedidos ao Concello, e serán sometidos ao 


informe do Organismo Competente da Conselleria de Cultural. En todo caso, os estudios de 


detalle e proxectos de urbanización e edificación, deberán contar con medidas de protección 


do depósito arqueolóxico, se é o caso, e serán informados polo Organismo Competente da 


Consellería de Cultura, con carácter vinculante, no que afecta ás medidas de conservación dos 


restos arqueolóxicos.” 


O Plan Especial, como documento de desenvolvemento que é, non altera a clasificación do solo existente 


nin supón alteración das características de aproveitamento urbanístico previsto polo PXOM. 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria descritiva                   


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


26/43 


2.08. O PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 


A vila do Castro constitúe un con xunto de alto valor arquitectónico reflexo da importancia que en tempos 


pasados tivo como cabeza da xurisdicción medieval. Este valor patrimonial arquitectónico pódese 


establecer de xeito sistemático en tres categorías: 


 


1. Patrimonio Urbanístico.  


A Vila do castro constitúe un exemplo de vila medieval, inda que pese á substitución 


transformación e deterioro da volumetría arquitectónica edificada, mantense como ocorre en 


moitos outros exemplos, practicamente inalterada, a trama parcelaria, e as pegadas que definen 


o recinto medieval. O viario tradicional radio concéntrico, o rastro do perímetro fortificado, a 


posición de torre fortaleza e os baleiros urbanos da vila constitúen unha boa mostra de pervivencia 


dun tecido urbano histórico no que se superpoñen diferentes estratos temporais recoñecible pola 


pervivencia da traza da tipoloxía parcelaria e arquitectónica. 


 


2. Patrimonio Arquitectónico singular. 


A presenza de monumentos entendidos no sentido rossiano, como é a Torre – Fortaleza coa súa 


catalogación de BIC (recollida co código “(R.I.) 54-0008944-00000”), o Pazo dos Flórez, e en menor 


medida a Igrexa de Santa María, de estraña posición na trama urbana da vila, determinan unha 


alta densidade de elementos de patrimonio arquitectónico singulares de interese. 


 


3. Tecido Patrimonial. 


Unha trama edificatoria que no seu conxunto, con edificacións de distinto valor, constitúen un 


conxunto arquitectónico edificatorio relevante. 


 


2.09. O PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO 
 


O patrimonio arqueolóxico do núcleo do Castro aparece recollido e inventariado no catalogo do PXOM 


mediante a identificación dun castro identificado coa codificación GA32009005, ó que a propia ficha do 


plan asígnalle un nivel de protección III aínda que o recolle como pouco alterado.  


Segundo a delimitación establecida polo PXOM, parte do mesmo atópase clasificado cono Solo de 


Núcleo Rural Tradicional, parte como .Área de Expansión e parte sitúase en solo rústico de protección 


ordinaria. 


 


 


 


2.10. A PAISAXE E O MEDIO AMBIENTE 
 


Dende o punto de vista paisaxístico, o espazo territorial no que se asenta o núcleo do Castro está 


condicionado polas cuncas visuais das serras existentes ó norte que pechan a paisaxe e ás vistas abertas 


cara o val polo oeste o este e o sur, constituíndo o núcleo do Castro un auténtico balcón, aberto ó 


territorio. 


A contorna próxima do núcleo presenta cara o norte unha paisaxe rural característica imbricada co 


núcleo edificado. Polo sur, oeste e este a paisaxe atópase transformada en grande medida pola acción 


humana. 
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3. SÍNTESE DO PROCESO DE PARTICIPACIÓN 


 


O proceso de participación levado adiante para a elaboración do documento do Plan Especial de 


Protección do Núcleo Rural do Castro e o que se establece a seguir. 


 


 


3.01. DESCRIPCIÓN DO PROCESO  
 


Os traballos de participación comezaron coa identificación cos actores do proceso, establecendo a 


interlocución pública coas autoridades municipais, os servizos técnicos do concello e cos veciños da Vila 


do Castro.  


De acordo cos interlocutores do Concello deseñouse un proceso de seguimento, supervisión e 


participación na elaboración do PEP o traveso das reunións mantidas cos servizos técnicos municipais, que 


se constituíron en un recurso moi valioso para a elaboración do documento.  


Desenvolvéronse asemade dúas reunións abertas cos veciños do castro para presentar a iniciativa e 


recadar a participación no proceso, e unha segunda co fin de presentar os avances dos traballos. 


Logo da primeira reunión abriuse un proceso de exposición ó público dos traballos de información 


urbanística desenvolvida co gallo de detectar erros documentais cometidos, perfeccionar a información, 


e detectar iniciativas particulares. Deste proceso de participación resultou a presentación 17 iniciativas que 


deron lugar á incorporación ó documento de aprobación inicial de catro convenios. 


O proceso de participación pública levou asemade ao mantemento de diversas reunións cos 


responsables da Delegación Territorial de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia 


en Ourense para coñecer o seu parecer sobre as formulacións do traballo e incorporar as suxestións 


realizadas. 


 


A participación en cifras: 


Nº de xuntanzas mantidas cos servizos técnicos municipais  10 


Nº de xuntanzas abertas cos veciños elaboración do documento do Plan Especial de 


Protección do Núcleo Rural do Castro e o que se establece a seguir. 


2 


Nº de xuntanzas coa delegación territorial de patrimonio 3 


Nº de xuntanzas cos responsables municipais 2 


 


 


3.02. CONCLUSIÓNS 
 


O proceso de participación constituíuse nunha ferramenta altamente axeitada para a implicación dos 


distintos actores na elaboración do PEP, a detección de iniciativas e oportunidades así como a 


modificación daqueles parámetros de difícil encaixe na viabilidade do Plan. 
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4. DIAGNOSE OPERATIVA 


 


A escala do ámbito no que se vai desenvolver o Plan Especial é moi pequena e, por tanto, pouco apta 


para recibir un plan de desenvolvemento. 


Sen embargo, si que é factible e realista identificar as potencialidades e conxurar as ameazas dun xeito 


estratéxico e plenamente integrado na redacción do Plan Especial, de xeito que se adapte a realidade 


actual para recibir propostas concretas –públicas ou privadas- que incidan –directa ou indirectamente- no 


desenvolvemento socioeconómico da Vila do Castro.  


 


 


 


4.01. ANÁLISE DAFO 
 


Debilidades 


• Entorno industrial 


• Situación periférica 


• Actividade económica principal incompatible co medio natural de calidade 


• Mal estado xeral da edificación na Vila do Castro 


• Estructura da propiedade, que pode dificultar proxectos de rehabilitación e recuperación do 


núcleo 


 


Ameazas 


• Mala situación ambiental e paisaxística, xerada pola actividade da lousa e pola paisaxe industrial 


que domina o val do Sil e o corredor da N-120 


 


Fortalezas 


• Accesibilidade 


• Existencia de recursos endóxenos 


• Situación demográfica favorable 


• Dinamismo económico 


• Patrimonio histórico - artístico 


 


 


Oportunidades 


• Novas formas de turismo (rural, gastronómico, cultural, enolóxico, de aventura, etc.) 


• Existencia, no contorno, de áreas naturais de interese (ríos, encoros, paisaxe, montaña, etc.) 


• Posibilidade de montar exposicións sobre os produtos endóxenos 


 


Posibilidades non exhaustivas de uso plantexadas no proceso de discusión: 


• Restaurar o patrimonio do núcleo do Castro para recibir proxectos de museización –total ou parcial- co 


fin de situar salas de exposición multitemáticas: 


o recreación da historia local e en relación coa historia de Galicia no Antigo Réxime e a partir do 


século XIX 


o exposicións sobre as actividades industriais na zona: extracción de ouro polos romanos, 


evolución do traballo da lousa 


o a viticultura na zona: dende a produción romana da zona ata a actual industria vitivinícola 


• Potenciación da infraestrutura hostaleira da zona, aproveitando as sinerxías que proporciona o Pazo do 


Castro, co obxectivo de crear complementariedades entre unha oferta turística múltiple e variada 


(aloxamento, actividades, descanso, etc.) e que xustifique unha estancia mínima na zona. 


• Centro de interpretación do río Sil: historia (os romanos, o ouro, a produción hidroeléctrica, a natureza 


(o canón do Sil), etc. 


• Localización no núcleo, e formando parte da oferta xeral, dunha empresa de turismo activo que 


deseñe e ofreza actividades ao aire libre (sendeirismo, montaña, bicicleta, cabalos, kayacs nos 


encoros, etc.). Este punto ten a vantaxe de que as empresas existentes (Turnauga, Arrepións, etc.) son 


receptivas a montar “sucursais” aló onde se xera unha certa masa crítica, contribuíndo así á 


diversificación da oferta turística. 
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4.02. DIAGNOSTICO OPERATIVO 
 


No que se refire á problemática interna do Castro o PEP-1 deberá incidir na seguinte problemática, 


(sempre coa limitación da escala reducida da actuación e que, dada a súa condición de documento de 


desenvolvemento do PXOM, non pode formular alteracións da estrutura xeral e orgánica do territorio nin a 


clasificación do solo). 


 


O Núcleo do Castro terá que basear o seu desenvolvemento na especialización como nodo cultural norte 


do concello do Barco. O Castro, como cerne histórico de Valdeorras, conta cunhas características de 


valor urbanístico e histórico que compre protexer compatibilizándoo coa definición dunhas axeitadas 


condicións de vida para os seus habitantes, garantes da súa conservación. 


A formulación do PEP terá que respectar e potenciar os elementos estruturantes da forma urbana: a 


implantación territorial baseada na cota e na circularidade do asentamento pegado á curva de nivel, a 


estrutura de parcela medieval de casarío denso, a presenza de baleiros urbanos intersticiais, os elementos 


singulares como definidores da forma urbana (o Pazo dos Flórez porta do núcleo, a Torre do castro, fito 


visual e histórico, e o tecido de adegas como feito singular.  


A implantación de algunhas dotacións públicas  tenderá a rehabilitar espazos públicos e mellorar a 


calidade de vida, permitindo a recuperación de ámbitos do núcleo para o uso público. Carácter 


estratéxico terá a actuación de protección  sobre a Torre do Castro. 


A estratexia de desenvolvemento será tripla: por unha banda, unha estratexia de dotación pública; por 


outra, a potenciación da implantación de actividades privadas compatibles; e, finalmente, a 


potenciación da rehabilitación con destino a residencia. 


A actuación fará especial fincapé na mellora das condicións de urbanización do núcleo tanto desde o 


punto de vista físico referido a rúas e prazas como a dotación e definición exacta das condicións de 


execución das redes de infraestruturas.  


A definición das condicións de actuación sobre as parcelas e edificacións de titularidade privada é un 


obxectivo central do Plan. 


4.03. ESTRATEXIA TERRITORIAL 
 


4.03.01. Obxectivos estratéxicos de escala territorial 


O Plan especial persegue regular de xeito detallado a ordenación e a protección do medio, do 


patrimonio do núcleo de O Castro, parroquia de Santa María do Castro, no concello de O Barco de 


Valdeorras. 


Este Plan levará a cabo as seguintes actuacións: 


• Delimitar as áreas xeográficas homoxéneas en razón á morfoloxía dos núcleos de poboación da 


parroquia e, en especial, do núcleo do Castro de Valdeorras, tamaño de parcelas mínimas, 


condicións xerais da edificación; catálogo de elementos a protexer ou recuperar, mellora e definición 


das características dos sistemas xerais e viais, estratexia de actuación, e previsión das áreas nas que 


sexa necesaria a realización de actuacións de carácter integral, polas que se delimitarán os 


correspondentes polígonos. 


• Propiciar a diversificación das actividades económicas e a revitalización do núcleo do Castro e do seu 


patrimonio. 


• Preservar os valores naturais e culturais aínda existentes, e tratar de concentrar os usos residencial e 


económico aló onde tradicionalmente se desenvolvían. 


En definitiva, o Plan deberá proporcionar as pautas para resolver os problemas e impactos identificados e 


incluí-las medidas necesarias para regular as circunstancias xa existentes e que non tiveron unha definición 


detallada no Plan Xeral. 
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4.03.02. Accións operativas escala territorial 


Dentro do marco legal de referencia, o Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Núcleo Rural do 


Castro procurará a ordenación integral do seu ámbito, sen alterar as condicións dispostas no Plan Xeral 


cos seguintes obxectivos xerais: 


1. Conversión da vila do Castro en Nodo Cultural Norte (NCN) do Barco de Valdeorras. 


2. Fortalecemento das conexións peonís da Vila do Castro co Barco ó traveso de tres eixos de 


penetración: 


• Leste: avenida da Constitución – rúa P. Eloy Mira –Praza Maior – rúa Real – rúa S. roque – rúa 


Helena Quiroga. 


• Oeste: camiño de Veigamuíños – rúa de Martaguisela – rúa de Mariñán. 


• Centro: avda. de Portugal. 


3. Conversión do itinerario peonil leste nunha senda patrimonial que artelle o conxunto do Castro co 


seu contorno. 


4. Valorización da conexión da Vila do Castro co seu contorno próximo (Xagoaza, Veigamuíños, etc), 


mediante a proxectación de sendas verdes. 


5. Ordenación e urbanización das adegas. 


6. Proxectación da Porta da Vila do Castro (área de información de visitantes – edificio de usos 


múltiples). 


7. Reforzamento do carácter de fito territorial da Torre – fortaleza do Castro. 


8. Reforzamento perfil territorial do núcleo do Castro, procurando a minimización do impacto 


paisaxístico, sonoro e territorial que suporán autovía A-76 e a mellora do enlace da N120, mediante 


a disposición de barreiras vexetais en terrazas proxectando arquitectonicamente o trazado da 


autovía. 


 


 


 


4.04. ESTRATEXIA LOCAL 
 


4.04.01. Obxectivos estratéxicos de escala local 


Co obxectivo final é a conversión da vila do Castro en Nodo Cultural Norte do Barco de Valdeorras, 


proponse unha serie de actuacións no ámbito do BIC:  


• Rehabilitación da Fortaleza do Castro e da súa contorna, garantindo a súa posta en valor e a súa 


visitabilidade. 


• Urbanización semipeonil do conxunto do viario, con tolerancia de automóbil para os residentes, 


incluíndo o soterramento das instalacións mediante o establecemento de novas canalizacións de 


servizos, a definición de iluminación (para os veciños e a posta en valor dos elementos singulares), 


mobiliario e plantacións acordes co entorno. 


• Definición dos espazos de partida dos chamados itinerarios verdes que comunican o ámbito do BIC 


coa paisaxe circundante. Contémplase así mesmo a urbanización dun tramo do camiño polo que se 


supón discorría a antiga Vía Nova do Camiño de Santiago. 


• Definición dos usos compatibles coa conservación do patrimonio. 
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4.04.02. Accións operativas estratéxicas de escala local 


1.  Establecemento de dous aparcadoiros disuasorios para os visitantes e de servizo para os habitantes 


no contorno da Vila do Castro. 


2. Definición dun área de información de visitantes – edificio de usos múltiples na entrada da Vila do 


Castro 


3. Proxectación dunha secuencia urbana de prazas públicas, con funcións urbanas especificas:  


• Praza de Fóra da Vila  


• Praza do Cerne 


• Praza da Casa Carballo 


4.  Aposta pola urbanización semipeonil do conxunto con tolerancia de automóbil para os residentes. 


5. Tratamento de urbanización axeitada. 


6. Reordenación do contorno da igrexa de Santa María con establecemento dun equipamento 


público cultura por definir (biblioteca histórica do Castro), ou uso privado de actividade hostaleira ou 


de oficinas 


7. Soterramento de instalacións urbanas. 


8.  Reordenación das adegas coa definición dun catálogo de boas prácticas. 


9.  Xeración dun parque urbano na entrada da Vila. 


10. Establecemento de nodos de partida de itinerarios verdes. 


11. Fixación de normativa de actuación. 


12. Declaración de Área de Rehabilitación Integrada. 


 


5 OBXECTIVOS URBANÍSTICOS ESPECÍFICOS E CRITERIOS DE 
ORDENACIÓN 


 


5.01. DEFINICIÓN DO MODELO URBANÍSTICO E DE PROTECCIÓN PROPOSTO. 
DIVISIÓN ZONAL. 
 


Trátase de incardinar o modelo urbano de O Castro situando a vila, segundo o xa explicitado con 


anterioridade, como Nodo Cultural Norte do Barco de Valdeorras e, asemade, como punto partida de 


itinerarios patrimoniais e sendas verdes, que inclúen un posible trazado da Vía Nova do Camiño de 


Santiago, que atravesaría o núcleo do Castro. 


O Plan Especial oriéntase cara a compatibilización da protección e rehabilitación coas actuacións de 


remodelación urbanas ou as edificacións de nova planta. Ponse énfase na proposta formalizada do 


proxecto urbana para o núcleo tradicional, coordinando a definición planimétrica do ámbito e 


determinando as características do conxunto do espazo público e de cada unha das intervencións. 


Simultaneamente, detállanse os obxectivos de preservación cos instrumentos detallados de protección e 


catalogación referidos ás unidades edificatorias. 


Defínense, dentro do ámbito do PEP-1, dúas zonas: 


- ZONA 1. Formada polo núcleo tradicional, e chegando ata o conxunto de vivendas recollido no 


catálogo, situadas ao leste, na vía de acceso dende O Barco. 


- ZONA 2. Na que se engloba toda a área de expansión, excepto a zoa oeste, onde se sitúa o 


grupo de vivendas catalogadas. 


O núcleo histórico presenta algunhas edificacións de especial valor que terán de ser protexidas, e certas 


áreas e espazos de oportunidade, solares baleiros e edificacións en estado de ruína sobre os que cómpre 


intervir. Por outra banda, na área de expansión definida no Plan Xeral, con vivendas de recente 


construción, é preciso ordenar o crecemento da área residencial ao longo das vías de comunicación.  


O ámbito consolidado pola edificación do Núcleo Rural do Castro considérase como fundamentalmente 


residencial segundo tipoloxías de vivenda unifamiliar, admitindo a presenza doutros usos compatibles co 


fin de facilitar a dinamización funcional do seu tecido.  
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5.02. RELACIÓN COAS DETERMINACIÓNS DO PXOM. 
 


O Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Barco de Valdeorras, en relación ó Núcleo do Castro, regula 


de xeito específico as características da súa ordenación planimétrica e normativa, establecendo unha 


ordenanza específica de aplicación transitoria, que é a que ven regulando as actuacións ata o momento 


actual e fixa as características que deberá recoller o Plan Especial redactado. 


O Plan Especial, como documento de desenvolvemento que é, non altera a clasificación do solo previsto 


polo PXOM, sino que precisa os seus límites con maior detalle segundo a base cartográfica elaborada.  


O PXOM inclúe, no seu catálogo da edificación, 9 fichas referidas ao ámbito do núcleo do Castro: 


Igrexa de Santa María (ficha nº3), o Pazo de Castro (ficha nº60), a Casa Carballo (ficha nº61), varias 


vivendas (fichas nº62, 63, 64), adegas (ficha nº67), a fonte (ficha nº68) e, por último, a Fortaleza (ficha 


nº103). 


 


 


 


5.03. FORMULACIÓN DE OBXECTIVOS ESPECIFICOS DO PEP-1 
 


A formulación do Plan Especial de Protección do Núcleo Rural do Castro ten unha orientación destinada 


a obter un modelo urbanístico e de desenvolvemento equilibrado e sustentable, no que a estrutura xeral 


e orgánica do territorio próximo resolva as disfuncionalidades fundamentais que a vila amosa, e 


responda ó modelo formulado. 


A redacción do PEP-1 ten como obxectivo favorecer o desenvolvemento cualitativo de O Castro 


combinando o realismo coa visión de futuro. Capaz de ser levado á práctica, permitindo conseguir a 


materialización das determinacións de planeamento que se fixen, nos prazos que se determinen. Un Plan 


Especial no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, protección, proxecto urbano, as de 


xestión urbanística e a capacidade de xestión da administración actuante sexan as directrices de 


referencia. 


Segundo estas formulacións e en relación coas determinacións enunciadas no modelo previsto polo 


PXOM, establécense os seguintes obxectivos específicos: 


Actualmente existen no Núcleo do Castro de Valdeorras 71 vivendas. O PEP-1 prevé un crecemento de 


48 novas vivendas, o que fai un total de 119 no conxunto do núcleo. 


 


 SNR-NT SNR-AE TOTAL 


Vivendas existentes 51 20 71 


Vivendas propostas 9 39 48 


TOTAL 60 59 119 


 


 


5.03.01. Obxectivos específicos segundo clase de solo. 


5.03.01.01. Solo de núcleo rural 


O obxectivo fundamental é completar a súa ordenación establecendo as cautelas de protección 


necesarias nun ámbito tradicional de singular valor patrimonial, posibilitando o desenvolvemento 


urbanístico nas zonas de expansión, facendo posible a relación harmónica desta clase de solo co solo 


rústico de protección ordinaria e as infraestruturas. Pretendese, asemade, a potenciación daquelas 


actividades propias desta clase de solo (residencial e subsidiariamente terciario, hostaleiro, etc.) e a 


introdución daqueles usos compatibles coa preservación da núcleo. 


Os obxectivos segundo a categorización do solo son os seguintes: 


a) Tradicional. Neste ámbito, o de maior valor arquitectónico, o obxectivo é a rehabilitación e 


posta en valor do conxunto da Vila do Castro. O Plan Especial da por terminado o seu proceso 


de construción, polo que as regulacións particulares de cada elemento establécese sobre a 


base de conservación do volume actual, en actuacións xerais de conservación, restauración e 


rehabilitación, atendendo ao seu nivel de protección. Igualmente dáse por consolidado o 


sistema viario (excepto pequenas modificacións puntuais), tanto na definición de aliñacións 


como rasantes, con claro dominio da compoñente peonil fronte á rodada. 


No ámbito das adegas, situadas ao Noroeste e apoiadas sobre a muralla medieval e o viario 


periférico, destaca a presenza de espazos libres privados, asociados á edificación ou formando 


espazos residuais pouco accesibles, que deben manterse como tales. 


No que respecta ao nivel e intensidade de usos, establecese a directriz xeral de consolidar e 


recuperar o uso residencial e as adegas, sen renunciar á introdución puntual e convivencia 


doutros usos, coas limitacións propias da integración dos mesmos nunha estrutura parcelaria e 


construtiva protexidas. 


b) Zona de Expansión. Preténdese ordenar o crecemento residencial da Vila do Castro ao longo 


das vías de acceso polo leste. regúlanse as intervencións sobre o viario e a edificación de nova 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria descritiva                   


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


33/43 


planta ao longo do mesmo, permitindo nova edificación sempre coas características definidas 


polo plan e entendendo a necesaria condición de adecuada convivencia co tecido 


tradicional próximo. 


 


5.03.01.02. Solo rústico de protección ordinaria 


Preténdese manter o perfil do contorno, minimizar o impacto do trazado da autovía A-76 así como o 


novo enlace da estrada N-120, ordenar o ámbito baleiro ó norte do núcleo e protexer as areas de certo 


interese paisaxístico no noroeste, poñendo en valor o territorio e establecendo un ámbito de respecto do 


núcleo rural tradicional, sempre dentro da caracterización do solo como de protección ordinaria e dicir 


sen especiais valores obxecto de protección. 


 


 


5.03.02. Obxectivos orientados a resolver necesidades estruturais. 


Contémplanse neste apartado as necesidades a cubrir de novos sistemas que contemplen a estrutura 


urbanística e eliminen as disfuncionalidades observadas na actualidade. 


 


5.03.02.01. Sistema viario 


As medidas de regulación do tráfico irán descargando de tráfico de paso o sistema interior, a partir da 


definición das medidas correctoras de detalle necesarias para resolver problemas puntuais na rede de 


comunicacións da Vila do Castro e desta co seu contorno, pondo especial atención na correcta 


definición da solución formal destas propostas garantindo o baixo impacto urbano das mesmas, e 


apostando por unha opción de semipeonización para o conxunto protexido. 


 a) Sistema viario estruturante. Co obxectivo de dotar de accesibilidade ao núcleo, se prevé a 


ordenación e mellora dos accesos dende o leste, separando os tráficos peonil e rodado con 


solucións adecuadas de materiais e mobiliario urbano. 


Asemade preténdese a posta en valor dos itinerarios verdes (existentes ou proxectados) que 


atravesan ou bordean o núcleo. 


 b) Sistema viario local O rueiro interior do núcleo, de pequena sección, non presenta condicións 


que permitan soportar o tráfico rodado, tan só asumible para o acceso dos veciños, polo que 


potenciarase a semipeonización. A delimitación destes ámbitos farase mediante a 


diferenciación de pavimentos e a disposición de mobiliario.  


 


5.03.02.02. Sistema local de espazos libres e zonas verdes 


O núcleo tradicional está rodeado por unha ladeira, sendo a maior parte desta de titularidade privada. 


Neste sentido se considera fundamental a recuperación do antigo camiño a Veigamuíños, como parte 


dunha senda verde que bordea o núcleo polo sur. O PEP aposta por unha estratexia de utilización das 


zonas de SRPO como cintos sanitarios verdes da Vila. 


 


O espazo público concéntrase no viario, incluíndo o sistema de prazas, como parte integrante dos 


mesmos dado o carácter do tecido medieval sobre o que se actúa (este espazos son: Praza da Vila, 


praza de Fóra da Vila, e Atrio da Casa Carballo. Neste ámbito incluiríase a recuperación do espazo do 


Xogo dos Bolos. 


En relación ás zonas verdes, ademais do sinalado en relación ó SRPO, as actuacións de urbanización 


formuladas terán en conta o seu carácter “verde” coidando a plantación de arborado, principalmente 


de especies autóctonas de folla caduca, para conquerir unhas actuacións de baixo impacto. 


O Plan Especial pretende dotar ó planeamento dos mecanismos que fagan posible que O Castro poida 


contar cun sistema local de zonas verdes e espazos libres, tanto mellorando e formalizando os existentes 


como obtendo outros novos, con zonas de ocio e lecer para os seus cidadáns, que garanta o 


incremento da calidade de vida dos poboadores e do valor engadido para os seus visitantes.  


 


5.03.02.03.Sistema local de equipamentos 


A actuación sobre os equipamentos céntrase na recuperación dotacional da Torre - Fortaleza, así como 


na rehabilitación do seu entorno inmediato. Pretendese situar equipamentos de escala local, públicos e 


privados que dean servizo o núcleo, converténdoo no Nodo Cultural Norte do Concello pretendido. Os 


desaxustes existentes no resto de equipamentos de escala supralocal súplense pola proximidade da 


capital municipal, 


 


 a) Equipamentos socioculturais. Preténdese a implantación dunha dotación desta índole que 


sirva como centro de información para os visitantes, e tamén como espazo de reunión dos 


veciños. A súa implantación se prevé vencellada ás actuacións xerais de mellora do viario e 


espazos públicos, ubicada na entrada do núcleo histórico. 


Asemade, se prevé a construción dunha instalación vinculada ao parque deportivo--


sociocultural, a cal estará subordinada ás condicións recollidas no convenio recollido como 


anexo da Memoria Normativa. 
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 b) Equipamentos deportivos. Recóllese no PEP-1 a implantación dun parque deportivo-


sociocultural (golf) e instalacións anexas dentro do ámbito do Plan, ubicado nunha parcela ó 


norte do ámbito.  


 c) Equipamento relixioso. O Castro conta coa Igrexa de Santa María no bordo suroeste, e cun 


cemiterio na zoa leste, de xeito que se consideran cubertas as necesidades. 


 d) Equipamentos hostaleiros. O conxunto do Pazo dos Flórez coas súas edificacións anexas, 


completarase cunha actuación privada no contorno do Castelo. Potenciaranse actuacións 


privadas orientadas á posta en uso das unidades edificadas. 


 


 


5.03.03. Obxectivos orientados a resolver servizos urbanísticos. 


Como criterio xeral se procederá ó soterramento de todas as conducións de redes unificando o seu 


trazado e execución en zanxa nunha única, alí onde esta solución sexa posible (e/ou agrupando ó 


máximo as conducións en paquetes onde haxa que recorrer a solucións distintas, sempre soterradas). O 


proxecto de urbanización se desenvolverá de xeito unitario para o espazo público asociado ó PEP-1, 


con especial atención á definición dos trazados de redes sempre de acordo coas directrices marcadas 


no presente Plan Especial. Os esquemas de rede aparecen recollidos nos planos correspondentes. 


 a) Rede de abastecemento de auga. A rede de subministro atópase en estado precario. A rede 


municipal proporciona servizo abastecendo a todo o ámbito clasificado como zona de 


expansión. O núcleo tradicional conta con abastecemento procedente dun depósito situado 


cara ao Norte do ámbito do PEP. Plantéxase a mellora das condicións de abastecemento 


mediante a racionalización e mellora material das conducións, mantendo o sistema de toma 


existente e mellorando as condicións do depósito  e da rede municipal. 


 b) Rede de Saneamento. O sistema de recollida e unitario. As conducións son de formigón en 


todo o núcleo, exceptuando na praza diante da Casa Carballo e a tubaxe que pasa diante 


do pazo ata a Praza de Fóra da Vila, onde foron substituídas por outras de PVC. Cumpre a 


modernización da rede establecendo un sistema separativo que manteña a estrutura 


existente, definindo un punto de recollida agrupado para o núcleo rural tradicional, con 


posterior conexión á rede mediante colector e a conexión á rede da zona de expansión. 


 c) Rede eléctrica. Existe por unha banda un transformador aéreo na marxe Sur preto da estrada 


N-120 que conecta cun cadro eléctrico na Praza de Fóra da Vila. O conxunto do Pazo posúe 


o seu propio transformador privado. Por outra banda existe outro transformador caseta na 


marxe leste que da servizo á area de expansión.  As condicións de subministro para as 


necesidades de alumeado público e subministro as edificacións se consideran axeitadas 


para a demanda actual e a prevista 


O maior problema derívase do impacto visual das redes de media tensión e, sobre todo, da 


abundancia de cableado polas fachadas dos edificios, polo que se prevé a mellora das 


redes vencellada ó seu soterramento . 


 d) Rede de alumeado público. O nivel de iluminación do espazo público e en xeral suficiente. 


Igual que no caso da electricidade, é preciso solucionar o problema do impacto visual do 


cableado polas fachadas. 


Ademais deste alumado público vinculado á rede viaria, faise necesario un que poña en 


valor o conxunto patrimonial e en especial a Torre do Castro. 


 e) Rede de gas. Non existe rede de gas. Sería conveniente estudar solucións de subministro de 


calefacción centralizado sostible, para garantir estándares residenciais axeitados para o 


núcleo, con solucións tipo “district - heating”. 


 f) Rede de telefonía e telefonía móbil. As canalizacións telefónicas son escasas Non existe no 


ámbito do PEP-1 ningunha antena de telefonía móbil. Dada a súa proximidade á capital 


municipal existe cobertura de telefonía móbil e aínda que sería imprescindible garantir a 


mellora do servizo  


 g) Rede de cobertura de banda ampla. Hai un proxecto para instalar cableado en parte do 


viario público. Sería imprescindible garantir a cobertura de banda ampla en todo o ámbito 


do plan. 


 


 


5.03.04. Obxectivos orientados á protección do patrimonio arquitectónico. 


Pese a que o Castelo - Fortaleza de O Castro conta coa declaración de BIC dende o ano 1994, nin esta 


edificación nin o seu contorno foron obxecto de intervencións suficientes para a súa adecuada 


conservación e posta en valor.  


Para cumprir estes obxectivos desenvólvese unha normativa pormenorizada, adecuada aos aspectos 


estruturais, tipolóxicos, de composición de fachada, cores e calidades de materiais, que garanta a 


protección do conxunto e o entendemento do patrimonio arquitectónico como valor de 


desenvolvemento. 
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5.03.04.01. Elementos singulares 


 a) Torre - Fortaleza do Castro. A construción fortificada alberga un semisoto abovedado 


independente do resto do edificio e unha entreplanta que se prolonga en altura libre de 10 


metros, onde antigamente existía polo menos outras dúas plantas e unha cuberta.  


Preténdese a súa recuperación dotacional como miradoiro do val do Sil, mediante unha 


actuación que, respectando o seu carácter, a faga accesible con estruturas lixeiras que se 


asomen a diferentes niveis e orientacións. A actuación ha de estar potenciada cunha carga 


importante de iluminación, tanto de balizamento como monumental, sinalando o fito 


referencial á vista do conxunto do val. 


 b) Pazo do Castro. No Pazo e os edificios do seu ámbito, recentemente restaurados, obsérvanse 


importantes modificacións estruturais, que deberán evitarse en sucesivas intervencións. 


 c) Igrexa de Santa María. A Igrexa, localizada no bordo do núcleo, carece dun espazo libre 


propio, problema que non parece posible resolver por medio do PEP.  


 d) Casa Carballo. Esta edificación, como a Igrexa, ten unha posición dominante na cara sur do 


núcleo, polo que e fundamental a súa conservación coa eliminación de aquelas actuacións 


inadecuadas. 


 e) Muralla. Como parte da antiga fortaleza, os lenzos da muralla que se manteñen deberán ser 


consolidados restaurados, procedendo a musealizar e sinalizar os existentes e os novos que 


aparecerán en escavacións sucesivas. 


 


5.03.04.02. Tecido 


Pretendese manter o carácter e escala da trama histórica, para o que se fixa como prioridade a 


rehabilitación da edificación existente e, no ámbito do núcleo rural tradicional a edificación nova 


soamente vencellada ás parcelas historicamente ocupadas pola edificación, e vacantes na 


actualidade por ruína da edificación preexistente. 


 a) Residencial. O impulso da rehabilitación da vivenda no núcleo tradicional debe estar 


acompañado do control das actuacións de nova construción, respectando a tipoloxía. 


tradicional Defínense como non edificables as eiras e espazos baleiros contiguos as 


edificacións, de maneira que se manteña a escala da trama orixinaria. 


 b) Adegas. O conxunto de adegas deberá manter o seu uso principal, e cada elemento terá un 


determinado grao de protección arquitectónica en función das súas características. 


 


5.03.04.03. Viario 


Na actualidades o espazo viario atópanse nun estado de semiabandono, existindo algunhas zoas con 


muros de contención en risco de derrube. Precísase realizar actuacións de mellora xeral da 


urbanización, coa canalización subterránea das infraestruturas (co que se elimina o cableado polas 


fachadas), ordenando o mobiliario urbano e a sinalización  


 


5.03.04.04. Prazas 


Configúranse ademais o acondicionamento de espazos públicos significativos pola súa 


representatividade dentro da trama.  


 a) Praza de Fóra da Vila. Este espazo serve actualmente como lugar de reunións dos veciños, e 


precisa dunha ordenación que defina o paso do tráfico rodado e a rehabilitación do seu 


bordo Sur, coa consolidación ou substitución do muro de contención do bordo sur. 


 b) Praza do Cerne. Dada a súa situación central, prantéxase unha actuación de mellora xeral, 


en especial no fronte oeste da Torre. 


 c) Praza da Casa Carballo. En realidade trátase dun ensanche da rúa diante da Casa Carballo, 


e cobra maior importancia pola proximidade da Igrexa, podendo complementar ou 


emendar en parte a falta de espazo libre ao seu redor. 


 


5.03.04.05. Pequeno patrimonio 


Dentro do tecido residencial destacan varias edificacións, ás que se lles da un grado de protección 


estrutural, para as que se consideran necesarias actuacións de recuperación preferente. 


 


 


5.03.05. Obxectivos orientados á protección do patrimonio arqueolóxico. 


O núcleo do Castro esta asentado sobre un xacemento arqueolóxico probablemente castrexo. O Plan 


establece os cautelas de protección dos elementos de patrimonio arqueolóxico existentes ou de novo 


achado, que se definirán na correspondente memoria arqueolóxica, así como os procedementos de 


actuación. 
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6. PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE ORDENACIÓN E PROTECCIÓN. 


 


6.01. PROPOSTAS DE ORDENACIÓN. CUANTIFICACIÓN SEGUNDO A CLASE DE 
SOLO. 
De acordo cos criterios utilizados na redacción do Plan Xeral, as superficies grafiadas nos planos de 


clasificación desprenden a seguinte cuantificación por tipos de solo: 


 Superficie Porcentaxe 


Solo de Núcleo Rural. 111.590 m² 41,48 % 


   . Núcleo tradicional 28.230 m² 25,30 % 


   . Área de Expansión 83.360 m² 74,70 % 


Solo Rústico de Protección Ordinaria 157.451 m² 58,52 % 


TOTAL 269.041 m² 100,00 % 


 


O Plan Especial, no desenvolvemento do Plan Xeral, estende as súas determinacións de ordenación sobre 


as diferentes clases de solo, establecendo a ordenación pormenorizada e detallada que o documento de 


rango superior encomenda ao de desenvolvemento. 


 


 


6.01.01. Ordenación e cuantificación do solo de núcleo rural 


 a) Núcleo Tradicional. O criterio seguido para a ordenación do núcleo tradicional foi o estudo da 


situación en 1.956, segundo se reflexa na foto do coñecido como voo americano dese ano. E 


comunmente aceptada en diferentes fontes a situación de que a estrutura de poboamento 


tradicional en Galicia, mantívose inalterada ate os anos sesenta co que esta documentación 


fotogramétrica amosa unha situación na que a trama edificatoria de orixe medieval mantense 


inalterada. Adoptase pois o criterio de establecer a posibilidade edificatoria onde na mencionada 


documentación nese momento aparecen parcelas ocupadas pola edificación, inda que non se 


conserve, poderase construír, e haberá que manter os espazos baleiros que existían entón.  


A tipoloxía edificatoria predominante e por tanto proposta é de vivenda encostada de baixo e 


unha planta, habendo tamén algunhas construcións de baixo e dúas plantas. O criterio é, como 


no caso das aliñacións, preservar o existente, permitindo aumentala altura en casos moi puntuais.  


 b) Área de Expansión. Neste ámbito realizouse un cálculo de capacidade residencial máxima 


(vivendas de nova planta que se poderán construír). Considerando unha parcela mínima de 


600m², poderanse edificar 39 novas vivendas, que sumadas as 59 xa existentes, fan un total de 98 


vivendas na área de expansión. As alturas permitidas serán de B+I. Esta capacidade residencial 


máxima e somentes teórica ó estar condicionada por outros parámetros cualitativos que limitan 


esta capacidade: fronte a vía publica, fronte mínimo... etc. 


 


 


6.01.02. Ordenación e cuantificación do solo rústico de protección ordinaria 


O PEP asume a delimitación do solo rústico de protección ordinaria establecida polo planeamento 


superior, no seu ámbito cos axustes propios do cambio de escala e do recoñecemento de situacións 


físicas existentes. 


Se establece a cualificación pormenorizada dos distintos ámbitos de SRPO do PEP-1 


 


 


 


6.02. PROPOSTAS DE ORDENACIÓN REFERIDAS A ELEMENTOS ESTRUTURAIS. 
CUANTIFICACIÓN. 
 


 


6.02.01. Ordenación, xerarquización e cuantificación do sistema viario e os tráficos 


As propostas de ordenación do tráfico do Plan Especial van encamiñadas ao intento de disuadir a 


utilización do viario interior do núcleo tanto para grandes recorridos como para o aparcamento.  


Preténdese un tratamento de semipeonización do conxunto do viario no interior do núcleo tradicional 


con tolerancia de automóbil para os residentes, mantendo as circulacións de acceso existentes na súa 


contorna.  


 a) Sistema Viario Estruturante. Pretendese a mellora dos accesos ao núcleo, coa definición de anchos 


de vías atendendo as determinacións do PXOM, cualificación de beirarrúas e calzada, definición 


de rasantes e propostas de urbanización. Como complemento a esta regulación de uso do viario 


interior, proponse a creación dun aparcadoiro exterior ao núcleo histórico consolidado, nunha 


situación inmediata ao acceso principal ao mesmo e segundo un emprazamento e urbanización 


que non incidan visualmente na percepción da silueta do conxunto. A ordenación deste 
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aparcadoiro deberá estar configurada polo arboredo e tratamento en bancais que oculten os 


vehículos. 


 b) Sistema Viario Local. Potenciarase a semipeonización, con actuacións que fagan posible a 


mellora funcional e ambiental do viario. Configúranse ademais áreas de uso peonil exclusivo 


conforme á propia capacidade da estrutura viaria existente. Defínense seccións e rasantes de 


viario así como propostas de urbanización.  


Vinculada ás actuacións de urbanización definidas polo Plan Especial, proponse unha nova 


apertura viaria destinada a mellorar a comunicación interna do núcleo no entorno da Torre, así 


como novos sendeiros no bordo exterior do núcleo histórico que entroncan con sendas verdes e 


rutas peonís. 


 c) Tráficos e transporte. Deberase potenciar a comunicación dende o transporte público entre o 


núcleo do Castro e O Barco e outros núcleos próximos. 


 


 


6.02.02. Ordenación e cuantificación do sistema de espazos libres. 


Como se constatou no proceso de información urbanística, a maior parte do espazo libre no interior do 


núcleo é o conformado polo viario. O núcleo edificado está rodeado de espazos verdes de titularidade 


privada. Caso de poderse obter a titularidade pública deses terreos formularase a apertura de novas 


vías peonís e espazos públicos.  


 


 


6.02.03. Ordenación e cuantificación do sistema de equipamentos 


A actuación sobre os equipamentos céntrase na recuperación dotacional da Torre-Fortaleza e a 


rehabilitación do seu entorno inmediato.  


 a) Equipamentos socioculturais. Proxectase unha edificio nomeado “Porta da Vila” no acceso ao 


núcleo polo leste, como dotación sociocultural que sirva como espazo de reunión dos 


veciños e centro de información para os visitantes. 


 b) Equipamentos deportivos. Recóllese no PEP-1 a cualificación do solo destinada a parque 


deportivo-sociocultural (golf) e instalacións complementarias na zona norte, dentro do 


convenio recollido como anexo ao presente Plan Especial. 


 c) Equipamento relixioso. O existente. 


 d) Equipamentos hostaleiros. O conxunto do Pazo dos Flórez coas súas edificacións anexas, 


completarase cunha actuación privada na área do Castelo. 


A oferta total do sistema local de equipamentos inclúe a contemplada no cadro que se amosa a seguir, 


considerándose suficiente para a poboación actual. 


 


 


6.03. PROPOSTAS DE ORDENACIÓN REFERIDAS ÓS SERVIZOS URBANÍSTICOS. 
CUANTIFICACIÓN. 
 


Un dos obxectivos do PEP-1 é a mellora xeral das redes cunha actuación conxunta de mellora dos viarios 


interiores do núcleo e a canalización subterránea do cableado. É obxectivo prioritario do PEP a 


eliminación dos tendidos aéreos das rede de infraestruturas de servizos no ámbito regulado, 


substituíndoas por redes soterradas. Os trazados das redes será o establecido nos esquemas 


correspondentes do Plan executándoas mediante canalización en zanxa única ou agrupada en 


paquetes polo viario público. Os obxectivos específicos das distintas redes son os que se fixan a seguir: 


 a) Rede de abastecemento de auga. Plantéxase a mellora das condicións de abastecemento 


mediante a racionalización e mellora material das conducións, mantendo o sistema de toma 


existente e mellorando as condicións do depósito  e da rede municipal. O esquema de 


distribución aparece baseado no subministro desde o depósito ó núcleo histórico e desde a rede 


municipal á zona de expansión do núcleo. 


 b) Rede de Saneamento. Cumpre a modernización da rede establecendo un sistema separativo 


(pluviais e fecais) que manteña a estrutura da rede existente, definindo un punto de recollida 


agrupado para o núcleo rural tradicional, con posterior conexión á rede municipal mediante 


Código Nome Titularidade 
Existente/ 
Program. 


Edificabilidade 
(m²/m²) 


Superficie 
(m²) 


SLE-SC 01 Torre - Fortaleza Pb Pr 3’00 146’37 
SLE-SC 02 Porta do Castro Pb Pr 1’03 400’00 
SLE-RE Igrexa de Santa María Pb Ex 0’36 803’24 
SLE-CE Cemiterio Pb Ex 0’20 967’72 


SLE-DP-SC 
Instalacións do parque 
deportivo-sociocultural 


Pr Pr 0’20 7.500’00 


      
    Total 9.817’33 
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colector e a conexión á rede da zona de expansión. Plantexarase a substitución de tódalas 


conducións existentes. 


 c) Rede eléctrica. Establecese un sistema de subministro que mantén o esquema existente con dous 


transformadores de media a baixa tensión, un para dar servizo ó núcleo rural tradicional e outro 


para a área de expansión. Os elementos singulares (edificacións que por actividade necesiten 


condicións de subministración especial) disporán dos seus propios transformadores cando a 


potencia prevista así o demande. A rede de subministración en baixa tensión discorrerá polo viario 


público en liñas soterradas segundo os esquemas correspondentes e as determinacións 


establecidas no proxecto de urbanización. Eliminarase todo o cableado visto, estando 


terminantemente prohibido a disposicións de cableado aéreo visto polas fachadas. Tamén 


procurarase evitar o impacto visual da liña de media tensión que discorre pola ladeira sur do 


núcleo, enterrando esta liña paralelamente á nova senda verde proxectada nesta zona. 


 d) Rede de alumeado público. Proponse o establecemento dunha rede de alumeado público, con 


tratamentos axeitados para o carácter histórico do núcleo que terá en conta, segundo a 


documentación do PEP dous niveles de iluminación para o núcleo. Por unha banda un nivel de 


iluminación óptimo para o uso do espazo público da vila polos seus habitantes e por outra banda 


unha iluminación escenográfica para a posta en valor do conxunto. 


 e) Rede de gas ou sistema alternativo de subministro para auga quente e calefacción. . Proponse, 


caso de ser posible, o establecemento dunha rede centralizada de produción de calor mediante 


solucións de tipo “district heating”, para o núcleo tradicional e a área de expansión. 


 f) Rede de telefonía e telefonía móbil.Disporase a instalación necesaria para universalizar un servizo 


de telefonía fixa e móbil de calidade e universal no ámbito do PEP.  


 g) Rede de cobertura de banda ampla. Inclúese no PEP como obxectivo a instalación necesaria 


para a posta en funcionamento da instalación de banda ampla. A definición do trazado e 


equipos necesarios desenvolveranse no proxecto de urbanización do núcleo, establecendo o 


soterramento das conducións precisas ou establecendo unha rede wifi en banda ampla para o 


conxunto do ámbito 


. h) Recollida de residuos sólidos. No ámbito do PEP procederase a disposición de puntos de 


agrupación de contenedores para a recollida selectiva, prestando especial atención ao deseño 


dos colectores específicos, e minorando o impacto das súas localizacións. 


 


 


6.04. PROPOSTAS DE ORDENACIÓN REFERIDAS Á PROTECCIÓN DO 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 
 


6.04.01. Elementos singulares 


O PEP establece a valorización e protección dos elementos singulares do núcleo establecendo nos 


planos de ordenación, ordenanzas gráficas e catálogo as medidas normativas que os afectan polo 


miúdo. 


 a) Torre - Fortaleza do Castro.  


 No referente á fortaleza do Castro establecerase a súa protección integral e o desenvolvemento 


dun proxecto arquitectónico específico que, partindo da preservación e posta en valor dos seus 


valores arquitectónicos e musealizando a mesma, restaure as súas fábricas, recupere os seus 


elementos singulares así como o seu contorno. 


 b) Pazo do Castro. 


 As actuacións sobre o pazo do Castro recentemente restaurado, tenderán á recuperación dos 


valores orixinais da edificación, sen obviar a situación existente transformada recentemente. 


 c) Igrexa de Santa María. 


 Evitaranse actuacións sobre a igrexa de Santa María que alteren a súa tipoloxía arquitectónica, e 


conducirán á súa posta en valor. Terán especial relevancia as actuacións sobre o seu contorno 


para conquerir un espazo de respecto que libere na medida do posible espazo o seu redor. 


 d) Casa Carballo.  


 Sobre a Casa Carballo, construción tipolóxicamente vencellada coas casas grandes urbanas do 


século XVIII, prantéxanse actuacións conducentes á súa restauración física, recuperando os seus 


valores construtivos tradicionais, valorando especialmente nestas actuacións a preservación dos 


seus valores como elemento urbano de referencia no perfil do núcleo. 


 e) Muralla.  


 É obxectivo do PEP a recuperación e posta en valor dos lenzos de muralla existentes. 
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6.04.02. Tecido 


 a) Residencial. A normativa establece unha protección para certas edificacións de interese 


arquitectónico , (asemade espazos públicos e privado baleiros e elementos singulares da 


edificación e o espazo urbano). Regula, en todo caso, as condicións de nova edificación e 


de rehabilitación, incluíndo a definición dos materiais e cores permitidos. 


 b) Adegas. Definiranse tamén os materiais e as cores permitidas nas obras que afecten ás 


adegas. Así mesmo fixaranse os usos permitidos. 


 


6.04.03. Viario 


É obxectivo do plan a preservación da traza viaria medieval potenciando o seu carácter orgánico, 


asistemático e definido polo asentamento das edificacións sobre a topografía seguindo a liña de 


mínima pendente, á marxe do concepto de aliñación clásico e ancho de vía constante (Zona de 


núcleo rural tradicional). Se definen pautas de urbanización orientadas á posta en valor destes 


conceptos, coa utilización de materiais, paleta de color e solucións de mobiliario acordes co contorno. 


A ordenanza de peches terá grande importancia a hora de definir formalmente a imaxe urbana do 


viario público. 


As solucións previstas para a área de expansións pasan por un correcta definición dos anchos viarios, 


rasantes, definición adecuada de itinerarios peonís e rodados así como unha ordenanza axeitada de 


peches. A paleta de cor e os materiais utilizados para a urbanización estableceran a correcta conexión 


formal co núcleo tradicional. 


Formúlase a configuración do Núcleo Rural do Castro como un ámbito semi peonil, mantendo o acceso 


do tráfico rodado ao servizo dos residentes, e dispondo un aparcadoiro exterior para visitantes e 


definindo unhas áreas de uso exclusivamente peonil naquelas rúas e espazos públicos que polas súas 


características estruturais ou ambientais non admiten o paso de automóbiles. 


 


6.04.04. Prazas 


Se prevé o acondicionamento dunha secuencia urbana de prazas públicas: 


a) Praza de Fóra da Vila. A praza de Fóra da Vila configurase como un ámbito de transición de 


tramas, espazo de lecer que  debe constituír un lugar de referencia no núcleo. As solucións de 


urbanización tenderán a configurar un espazo de estancia e relación segregado do viario 


b) Praza do Cerne. Este espazo reducido debera recibir tratamento axeitado para a súa 


configuración como espazo público, incardinado nunha secuencia urbana. Debera de 


configurarse como antesala da Torre Fortaleza. 


c) Ámbito da Casa Carballo Este ensanchamento viario deberá recibir un tratamento sinxelo que 


permita a súa percepción como zona de estancia e parada singularizada. 


 


 


6.04.05. Pequeno patrimonio 


Os elemento do pequeno patrimonio, (muros, fontes, etc.), recibiran tratamento adecuado para a súa 


protección e posta en valor como parte da memoria histórica da Vila. 


 


 


 


7 CRITERIOS DE XESTIÓN PARA A EXECUCIÓN DO PEP-1. 


A obtención do solo das distintas actuacións asistemáticas previstas polo PEP-1 levaranse adiante, ben 


por cesión dos particulares ó través dos convenios urbanísticos incorporado só Plan, ou ben mediante a 


utilización do Sistema de Expropiación, ou por calquera das figuras establecidas pola LOUGA para a 


obtención de sistemas locais de equipamentos, infraestruturas, e espazos libres e zonas verdes. 
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8. INSTRUMENTOS PARA A ORDENACIÓN E A PROTECCIÓN DA 
EDIFICACIÓN 


O Plan Especial, segundo o establecido con anterioridade, emprega  como instrumentos para a 


ordenación e protección da edificación, espazos públicos, e elementos singulares a normativa, os 


planos de ordenación, as ordenanzas gráficas e o catalogo que terán que ter unha lectura integrada, 


na súa aplicación. A concepción deste instrumentos explicase polo miúdo a seguir: 


 


 


8.01. INSTRUMENTOS PARA A PROTECCIÓN. 
 


8.01.01. Catálogo 


A catalogación levase adiante establecendo, en función do interese de conservación dos inmobles ou 


elementos urbanos significativos, tres graos de protección, dos inmobles, espazos urbanos e elementos 


singulares urbanos incluídos no catálogo: 


• Protección Integral (P.I.). 


Neste nivel inclúense cinco edificacións e diversos muros que, polas súas características singulares e 


indiscutible valor histórico e arquitectónico deben manterse na súa total integridade, con especial 


respecto á súa conservación e restauración.  


• Protección Estrutural (P.E.). 


Este grupo está constituído por dezasete inmobles que, tendo un alto valor histórico e arquitectónico, 


deben ser conservados con tratamentos específicos para manter as súas fachadas, volumetría, 


elementos estruturais ou tipolóxicos de interese, admitíndose obras interiores ou exteriores de 


adecuación que non afecten á súa configuración orixinaria.  


• Protección Ambiental (P.A.). 


Recóllense neste nivel trinta e seis edificacións con valor histórico, arquitectónico que contribúen a 


manter o ambiente tradicional do núcleo, debendo conservarse na súa configuración externa e 


flexibilizando a intervención no seu interior, tendo como límite o baleirado total cando se xustifique a 


súa carencia de interese de conservación e mantendo as fachadas na súa totalidade. Deberán 


respectarse ademais, salvo naqueles casos puntuais en que así se especifique sobre as ordenanzas 


gráficas, as condicións volumétricas e de altura existentes. 


 


• Árbores a manter. 


Así mesmo sinálanse nos planos os árbores singulares ou conxuntos arbóreos de especial valor histórico 


ou paisaxístico. 


 


 


8.01.02. Ordenanzas gráficas. 


A protección do patrimonio e a súa ordenación materializase asemade mediante o establecemento de 


ordenanzas gráficas da edificación.r 


Inclúen tanto a definición da referencia de regulación en altura á que deberán acomodarse as 


edificacións (mantemento en xeral da situación existente, adicións puntuais de plantas, construción 


sobre solares ou substitución de edificios non protexidos), como os condicionantes estéticos 


particularizados para a adecuación dos inmobles non integrados formalmente no ambiente do Núcleo 


Rural (tratamentos de cor, restitución de carpinterías, adaptación de cubertas, supresión de elementos 


engadidos, etc.).  


A regulación de altura establécese a partir do recoñecemento da situación existente, mantendo a 


desigualdade de cornixa que se deriva da construción do conxunto nas súas sucesivas etapas de 


evolución histórica, admitindo incrementos puntuais só naqueles casos en que contribúen a unha 


mellora efectiva da imaxe urbana ou recuperan a ocupación volumétrica de edificacións preexistentes 


agora desaparecidas, xustificándose na incapacidade superficial da construción e permitíndose 


exclusivamente cando a relación entre alzado e sección viaria así como a configuración histórica da 


edificación sobre a cal se produce admita formalmente devandita adición.  


A delimitación da envolvente de cornixa particularizase segundo as distintas rúas do núcleo consolidado 


e seguindo unha orde correlativa dende o centro do núcleo ata os seus límites, sobre a base 


planimétrica dos levantamentos de fachada que forman parte do traballo complementario elaborado 


previamente para a Información Urbanística.  


 


 


 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria descritiva                   


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


41/43 


8.02. INSTRUMENTOS PARA A ORDENACIÓN. 
 


Para a ordenación se establece o emprego de técnicas normativas urbanísticas clásicas, baseadas no 


definición de usos e obras e o establecemento de ordenanzas zonais pormenorizadas. 


 


 


8.02.01. Usos. 


En función da tipoloxía das edificacións existentes e tendo en conta o uso dominante así como as 


opcións estratéxicas para o desenvolvemento, defínense uns usos preferentes para cada ámbito e usos 


permitidos.  


Os núcleos históricos caracterízanse por acoller diversidade de funcións, diversidade na que reside a súa 


riqueza e valor cultural e histórico. Destacando sobre todas esas funcións e converténdose no propio 


substrato das mesmas, o núcleo foi sobre todo un lugar de residencia. Esa función residencial é a que 


permitiu que evolucionase no tempo como un espazo vivo, polo que a preservación da vivenda e a súa 


recuperación constitúe a base máis firme para a recuperación do núcleo histórico. 


A tal efecto, o Plan Especial propón unha regulación normativa dos edificios existentes, tendente a 


preservar a súa tipoloxía edificatoria e o parcelario existente. A regulación de usos establece o uso 


vivenda como autorizado de maneira xeral, preservando o carácter unifamiliar dos edificios con dita 


tipoloxía. A tolerancia de outros usos atente á dobre condición de non alterar o uso maioritario da 


edificación e manter a división interior de unidades de vivenda. Tamén se permitirán os usos hostaleiros, 


dotacionais ou institucionais públicos ou privados en determinados edificios e condicións. Con carácter 


xeral a Normativa facilita a adición de unidades de vivenda cando non alcanzan 50m²; tamén, 


mediante a súa regulación pormenorizada, tolerase a subdivisión de vivendas de gran tamaño (maiores 


de 150m²), sempre que isto sexa posible sen alterar os elementos básicos de organización da 


edificación. 


Por outra banda, no núcleo do Castro existe un conxunto de adegas cunha tipoloxía diferenciada, e 


xeralmente agrupadas en zoas con orientación Norte ou Oeste. Con carácter xeral preservarase o seu 


uso, podendo tolerarse a convivencia con outros usos, regulados na Normativa específica. 


 


 


8.02.02. Ordenanzas zonais. 


As determinacións de ordenanza en cada área é sensibles á morfoloxía de cada peza, ao tipo que 


sustenta e á propia valoración arquitectónica do parque edificado, sendo conscientes de que fronte a 


definición acadada na zoa do núcleo tradicional, a área de expansión atópase nun proceso dinámico 


de desenvolvemento que o Plan Especial debe ordenar. 


De esta maneira, e co obxecto de regular de xeito pormenorizado a actividade urbanística no ámbito 


abranguido polo PEP, defínense distintas ordenanzas en función do seu tratamento específico. Sobre 


estas ordenanzas zonais precisaranse os parámetros que haberán de regular de xeito pormenorizado a 


actividade urbanística. 


 


 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria descritiva                   


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


42/43 


ANEXO I: LISTADO DE PLANOS DO PEP-1 


 


INFORMACIÓN 
 


Nº PLANO ESCALA  
I-01 Documentación histórica s/e 
I-02 Situación urbanística 1:5.000 
I-03 Planeamento vixente  1:5.000 
I-04 Hipsométrico 1:5.000 
I-05 Estado actual 1:1.000 
I-06 Parcelario 1:1.000 
I-07 Planeamento vixente  1:1.000 
I-08 Estrutura viaria 1:1.000 
I-09 Usos do solo 1:1.000 
I-10 Estrutura edificada por usos 1:1.000 
I-11 Redes 1:1.000 
I-12 Zona 1: estado actual cota 0,00 1:500 
I-13 Zona 1: estado actual cota 2,50 1:500 
I-14 Zona 1: estado actual cubertas 1:500 
I-15 Zona 1: Ortofoto 1:500 
I-16 Zona 1: parcelario 1:500 
I-17 Zona 1: redes 1:500 
I-18 Zona 1: análise viario 1:500 
I-19 Zona 1: ancho de viarios 1:500 
I-20 Zona 1: pendente de viarios 1:500 
I-21 Zona 1: grao de transformación tipolóxica 1:500 
I-22 Zona 1: edificación: estado de conservación 1:500 
I-23 Zona 1: elementos singulares exteriores da edificación 1:500 
I-24 Zona 1: árbores singulares 1:500 
I-25 Zona 1: peches: material 1:500 
I-26 Zona 1: parcelario 1:500 
I-27 Zona 1: tamaño de parcela 1:500 
I-28 Zona 1: análise edificación: tipoloxías 1:500 
I-29 Zona 1: análise edificación: alturas  1:500 
I-30 Zona 1: análise edificación: usos  1:500 
I-31 alzados de estado actual (I) 1:200 
I-32 alzados de estado actual (II) 1:200 
I-33 alzados de estado actual (III) 1:200 
I-34 alzados de estado actual (IV) 1:200 
 


 
 
 
ORDENACIÓN 
 


Nº TITULO ESCALA 
OX-01 Encadramento territorial: Proposta estratéxica 1:5000 
OX-02 Ordenación xeral: Delimitación do Plan Especial PEP-1 e clasificación do solo 1:1000 
OX-03 Ordenación xeral: Calificación do solo (zonificación e usos)  1:1000 
OX-04 Ordenación xeral: Catalogación e proteccións 1:1000 
OX-05 Ordenación xeral: Rede viaria e ordenación do tráfico 1:1000 
OX-06 Ordenación xeral: Aliñacións e altura da edificación 1:1000 
OX-07 Ordenación xeral: Estado proposto 1:1000 
OX-08 Ordenación xeral: Plano de imaxe final 1:1000 
OX-09 Ordenación xeral: Delimitación de Area de Rehabilitación Integrada 1:1000 
OX-10 Ordenación xeral: Esquemas de redes 1:2000 
O1-01 Ordenación zona 1: Catalogación e proteccións 1:500 
O1-02 Ordenación zona 1: Aliñacións e altura da edificación 1:500 
O1-03 Ordenación zona 1: Calificación do solo 1:500 
O1-04 Ordenación zona 1: Rede viaria e ordenación do tráfico 1:500 
O1-05 Ordenación zona 1: Unidades de actuación 1:500 
O1-06 Ordenación zona 1: Urbanización proposta 1:500 
O1-07 Ordenación zona 1: Imaxe final 1:500 
O2-01 Ordenación zona 2: Catalogación e proteccións 1:500 
O2-02 Ordenación zona 2: Aliñacións e altura da edificación 1:500 
O2-03 Ordenación zona 2: Calificación do solo 1:500 
O2-04 Ordenación zona 2: Rede viaria e ordenación do tráfico 1:500 
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ANEXO II: LISTADO DE REFERENCIAS CATASTRAIS NO ÁMBITO DO 
PEP-1. 


 


 


000102600PG69H 
000102700PG69H 
000102800PG69H 
000102900PG69H 
000103000PG69H 
000103100PG69H 
000103200PG69H 
000103300PG69H 
000103400PG69H 
000103500PG69H 
000103600PG69H 
000103700PG69H 
000103800PG69H 
000103900PG69H 
000104000PG69H 
000104100PG69H 
000104200PG69H 
000104300PG69H 
000140800PG69H 
000140900PG69H 
000141000PG69H 
000141100PG69H 
000141200PG69H 
000141600PG69H 
000141700PG69H 
000141700PH60A 
000141800PG69H 
000141800PH60A 
000145000PG69H 
000149600PG69H 
000158600PG69H 
000160000PG69H 
000600200PG69H 
000600300PG69H 
000600400PG69H 
000600500PG69H 
000600600PG69H 
000600700PG69H 
000600800PG69H 
000600900PG69H 
000601000PG69H 


00060100PG69H 
000601200PG69H 
000601300PG69H 
000601400PG69H 
000601500PG69H 
000601600PG69H 
000601700PG69H 
000601800PG69H 
000601900PG69H 
000602000PG69H 
000602100PG69H 
000602200PG69H 
000602300PG69H 
000602400PG69H 
000602500PG69H 
000602600PG69H 
000602700PG69H 
000602800PG69H 
000602900PG69H 
000603100PG69H 
000604600PG69H 
000640200PG69H 
000640300PG69H 
000640400PG69H 
000640500PG69H 
000640600PG69H 
000640800PG69H 
000640900PG69H 
000642200PG69H 
000644700PG69H 
000644800PG69H 
000644900PG69H 
000659000PG69H 
002140500PH69H 
002140600PH69H 
32010A01000001 
32010A01000005 
32010A01000153 
32010A01200132 
32010A01200133 
32010A01200134 


32010A01200135 
32010A01200136 
32010A01200318 
32010A01200319 
32010A01200320 
32010A01200321 
32010A01200322 
32010A01200323 
32010A01200324 
32010A01200325 
32010A01200326 
32010A01200327 
32010A01200328 
32010A01200329 
32010A01200330 
32010A01200331 
32010A01200332 
32010A01200333 
32010A01200334 
32010A01200335 
32010A01200336 
32010A01200337 
32010A01200338 
32010A01200339 
32010A01200340 
32010A01200341 
32010A01200342 
32010A01201370 
32010A01201377 
32010A01201378 
32010A01201379 
32010A01201384 
32010A01201385 
32010A01201439 
32010A01201446 
32010A01209001 
32010A01209002 
32010A01209003 
32010A01501447 
32010A02100001 
32010A02100002 


32010A02100003 
32010A02100004 
32010A02100005 
32010A02100006 
32010A02100007 
32010A02100008 
32010A02100009 
32010A02100010 
32010A02100011 
32010A02100012 
32010A02100013 
32010A02100014 
32010A02100015 
32010A02100016 
32010A02100017 
32010A02100018 
32010A02100019 
32010A02100020 
32010A02100021 
32010A02100022 
32010A02100023 
32010A02100024 
32010A02100025 
32010A02100026 
32010A02100027 
32010A02100028 
32010A02100029 
32010A02100030 
32010A02100031 
32010A02100032 
32010A02100033 
32010A02100034 
32010A02100035 
32010A02100036 
32010A02100037 
32010A02100038 
32010A02100039 
32010A02100040 
32010A02100041 
32010A02100042 
32010A02100043 


32010A02100044 
32010A02100045 
32010A02100046 
32010A02100047 
32010A02100048 
32010A02100049 
32010A02100050 
32010A02100051 
32010A02100052 
32010A02100053 
32010A02100054 
32010A02100055 
32010A02100056 
32010A02100057 
32010A02100058 
32010A02100059 
32010A02100060 
32010A02100061 
32010A02100062 
32010A02100063 
32010A02100064 
32010A02100065 
32010A02100066 
32010A02100067 
32010A02100068 
32010A02100069 
32010A02100070 
32010A02100071 
32010A02100072 
32010A02100073 
32010A02100074 
32010A02100075 
32010A02100089 
32010A02100090 
32010A02100091 
32010A02100092 
32010A02100093 
32010A02100094 
32010A02100095 
32010A02100096 
32010A02100097 


32010A02100098 
32010A02100099 
32010A02100100 
32010A02100101 
32010A02100102 
32010A02100103 
32010A02100104 
32010A02100105 
32010A02100147 
32010A02100148 
32010A02100149 
32010A02100150 
32010A02100151 
32010A02100152 
32010A02100153 
32010A02100154 
32010A02100155 
32010A02100156 
32010A02100157 
32010A02100158 
32010A02100159 
32010A02100160 
32010A02100161 
32010A02100162 
32010A02100163 
32010A02100164 
32010A02100165 
32010A02100167 
32010A02100168 
32010A02100169 
32010A02100170 
32010A02100173 
32010A02100174 
32010A02100176 
32010A02100180 
32010A02100181 
32010A02100182 
32010A02100183 
32010A02100184 
32010A02100185 
32010A02100186 


32010A02100187 
32010A02100188 
32010A02100189 
32010A02100192 
32010A02100193 
32010A02100194 
32010A02100231 
32010A02100669 
32010A02100672 
32010A02100687 
32010A02100688 
32010A02100693 
32010A02100694 
32010A02100695 
32010A02100696 
32010A02100697 
32010A02100698 
32010A02100699 
32010A02100700 
32010A02100702 
32010A02100703 
32010A02100704 
32010A02100708 
32010A02100709 
32010A02100710 
32010A02100711 
32010A02100713 
32010A02109001 
32010A02109003 
32010A02109004 
32010A02109008 
32010A02200001 
32010A02200002 
32010A02200004 
32010A02200008 
32010A02200009 
32010A02200010 
32010A02200011 
32010A02200012 
32010A02200013 
32010A02200015 


32010A02200016 
32010A02200018 
32010A02200019 
32010A02200020 
32010A02200021 
32010A02200022 
32010A02200129 
32010A02200130 
32010A02200131 
32010A02200132 
32010A02200133 
32010A02200134 
32010A02200135 
32010A02200136 
32010A02200137 
32010A02200138 
32010A02200139 
32010A02200140 
32010A02200141 
32010A02200142 
32010A02200143 
32010A02200144 
32010A02200145 
32010A02200146 
32010A02200147 
32010A02200148 
32010A02200149 
32010A02200150 
32010A02200151 
32010A02200152 
32010A02200153 
32010A02200154 
32010A02200155 
32010A02200285 
32010A02200295 
32010A02200296 
32010A02200309 
32010A02200310 
32010A02209007 
32010A02209010 
32010A02209533 
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 1- ESTUDIO ARQUEO - HISTÓRICO 


 


1.1. CONTEXTO XEOGRÁFICO. 
 


O Barco de Valdeorras é un concello do sector 


nordoriental da provincia de Ourense. Pertence á 


comarca de Valdeorras que está formada por nove 


municipios: Rubiá, Carballeda, O Barco, Vilamartín, A 


Rúa, A Veiga, O Bolo, Petín e Larouco ocupando 


unha superficie de 972 km2. O centro neurálxico da 


comarca localízase en O Barco por se-la localidade 


que conta con máis poboación. 


Valdeorras en xeral é unha comarca marcada pola 


diversidade e os contrastes propiciados polas 


peculiaridades climáticas, xeográficas e orográficas. 


Entorno ó río Sil eixe central da comarca configurase un amplo e achaiado val con altitudes entorno os 


250-300 m.s.n.m. que se ve rodeado por cadeas montañosas como A Serra da Enciña da Lastra e a 


Serra do Eixo con cumes que van dos 1520 os 2120 metros (Pena Trevinca con 2124 m.s.n.m é o pico 


máis elevado de Galicia).  


Estas particularidades tamén inciden na poboación que se asenta maioritariamente entorno ó val do 


río Sil sobre todo nos concellos de O Barco (14.040 hab. segundo os datos recollidos polo Instituto 


Nacional de Estatística para  o ano 2008) e A Rúa (4.844 hab.) onde se alcanza unha alta densidade 


de poboación, mentres que nas zonas de montaña esta é escasa e está moi diseminada.  


O termo municipal de O Barco de Valdeorras ten unha extensión duns 86 km2 e limita ao norte coa 


Serra da Enciña da Lastra que mira cara as cumes do Courel; ao leste con terras de Rubiá e 


Carballeda; ao oeste con Vilamartín e ao sur con A Veiga e a Serra do Eixo, que se eleva ata as 


montañas de Trevinca.  


O concello está formado por 14 parroquias a saber Alixo, O Barco, O Castro de Valdeorras, Cesures, 


Coedo, Éntoma, Forcadela e Nogaledo, Millarouso e Santurxo, A Proba, Santa Mariña do Monte, 


Santigoso, Vilanova de Valdeorras, Viloira e Xogoaza.  


 


A localidade de O Castro ubicase na parroquia de Santa María do Castro de Valdeorras que se 


localiza na zona central do concello, moi preto da capitalidade municipal (apenas a 1 Km). Ocupa un 


pequeno outeiro situado no final dun espigón da parte baixa da ladeira que da paso ó val da cunca 


media do río Sil, pola súa marxe dereita.  


A súa coordenada UTM central é: X: 665.300 Y: 4.699.500 


A localización destacada deste pequeno núcleo rural, miradoiro privilexiado dende o que se exerce un 


amplo control visual sobre o val do río Sil, fonte de boa parte da riqueza e recursos da comarca e 


zona de paso natural entre Galicia e a Meseta, fai que poidamos falar dun asentamento humano no 


que se documenta unha ampla secuencia cronolóxica que presumiblemente vai dende a Idade de 


Ferro (séculos VII-VI a.C.- I d.C.) ata os nosos días.  


 


  Vista do núcleo rural de O Castro dende o sur. 
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1.2. ESTUDO HISTÓRICO 
 


A Comarca de Valdeorras pola súa configuración xeográfica é un dos pasos de entrada en Galicia o que 


unido á súa riqueza natural fai que estivese poboada dende tempos antigos. Facendo un breve resume 


dos achados e xacementos arqueolóxicos coñecidos podemos dicir que hai achados de materiais do 


Paleolítico nas terrazas fluviais do río Sil, necrópoles tumulares ou mámoas de época Neolítica nas dorsais 


montañosas e algúns petróglifos que se poden remontar á Idade do Bronce. Evidentemente unha das 


etapas histórico – culturais máis características é, como acontece na meirande parte de Galicia, a cultura 


castrexa definida basicamente a partir da localización dos seus asentamentos, castros, en lugares 


elevados delimitados por unha ou varias liñas defensivas a base de murallas, parapetos e/ou foxos.   


 


Pódese dicir que Valdeorras é unha comarca fondamente romanizada son numerosas as explotacións 


auríferas documentadas e por ela discorre unha calzada romana a Vía Nova ou XVIII que comunicaba 


Bracara Augusta (Braga) con Asturica Augusta (Astorga) a través da provincia de Ourense.   


 


A Vía Nova aparece recollida no Itinerario de Antonino, polo que sabemos que estas terras estaban 


habitadas polos “gigurri”. Segundo nos contan as fontes históricas en torno a esta vía existiron aló menos 


tres grandes núcleos habitados as “mansios” ou cidades de Foro, Calubriga e Xemestario situadas polos 


historiadores en terras de O Barco (as dúas primeiras situadas por Caamaño Gesto na Cigarrosa, topónimo 


próximo a ponte de Petín e Robledo da Lastra e Xemestario nas proximidades dos Picos de Oulego).  


 


Durante a Idade Media as terras de Valdeorras convértense nunha unidade moi concreta, constituíndo 


unha demandación (Condado, Tenencia e Señorío), que estivo sometida sucesiva e alternativamente ós 


Reis de Asturias, León e Galicia pero quedando en mans de vasalos distinguidos que no seu nome 


exercían un goberno efectivo e directo sobre ela.  


 


Boa parte da nobreza máis senlleira de Galicia exerceu o seu dominio sobre estas terras, dende finais do 


século IX ata o XIV serán destacados membros da familia Froilaz os que estarán ó fronte desta 


mandación. Máis tarde o dominio pasou a familia dos Castro, e durante o señorío dos Condes de Lemos 


á familia Pimentel para recalar en última instancia dende o século XV ata o XIX baixo a tutela dos Condes 


de Ribadavia. Na relación de fortalezas destruídas polos Irmandiños, que elaborou o licenciado Molina no 


século XVI, aparece nomeado como Valdiorres, e define o castelo como un dos máis importantes do 


reino de Galicia.   


 


A ocupación do xacemento castrexo/romano/medieval de A Vila do Castro está directamente ligada a 


súa localización estratéxica, un pequeno outeiro situado no extremo dun espigón dende o que se domina 


a veiga do río Sil e as vías de comunicación que unen a Meseta e Galicia.  


 


A coñecida como cultura “castrexa” define unha ampla secuencia cronolóxica que vai dende a Idade 


do Ferro (séculos VII-VI a.C – I d.C.) ata a ocupación romana (séculos II a.C. – III-IV d.C.). Neste caso temos 


que dicir que non existen evidencias materiais que confirmen a existencia do xacemento castrexo en 


época anterior á romana sen embargo o topónimo “castro”, o seu emprazamento dominante e as súas 


características topográficas fan pensar que este lugar posiblemente xa estivo habitado en época anterior 


(Idade do Ferro). O feito de que non teñan aparecido materiais datables con anterioridade á época 


romana non indica que non exista un recinto habitado xa en época anterior, o máis acertado é pensar 


que as estruturas definidoras do recinto en torno a parte máis elevada do outeiro, foran alteradas ou 


mesmo destruídas polas sucesivas ocupacións do mesmo espazo construtivo, o extremo do espigón que 


configura a actual aldea de O Castro. Sen esquecer que as intervencións arqueolóxicas levadas a cabo 


na Vila de O Castro son moi parciais e escasas polo que o máis probable e que aínda non se teñan 


documentado as estruturas e materiais que definen ese nivel de ocupación.  


 


De época romana documentáronse estruturas e niveles a partir da escavación de sondaxes 


arqueolóxicas na Casa Carballo (D. Santiago Ferrer Sierra), isto evidencia unha ocupación (ou 


reocupación) da parte máis alta da elevación. Segundo aparece recollido no Informe Valorativo 


depositado no Servizo de Arqueoloxía da Delegación de Cultura de Ourense a intervención realizouse na 


parte occidental da Casa Carballo e consistiu na escavación de dúas calicatas de sondaxe de 2x2 m co 


obxectivo de confirmar e rexistrar a existencia de vestixios arqueolóxicos. Na cata 1 exhumouse un lenzo 


de muro construído con laxas de LOUSA de mediano tamaño tomadas con barro de cor vermello que 


polas súas características construtivas pode responder a un edificio de época romana. Mentres que na 


cata 2 soamente se detectou un nivel fértil no que se documentaron varios anacos de tegula e tres 


fragmentos cerámicos, un deles un anaco de borde de terra sigillata (TSH forma 35 datable no século II 


d.C.). 


 


Neste senso cabe destacar que segundo os historiadores Díez Sanjurjo e Caamaño Gesto o trazado da 


Vía Nova discorría ó sur da Vila de O Castro. Mentres que outros estudosos sitúan a poboación de 


Calubriga neste lugar.  


 


É da ocupación medieval de A Vila de O Castro da que temos máis datos, posuía o título de Vila, foi 


cabeza da xurisdición e residencia dos señores, condes, e tenentes que dominaron a comarca de 
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Valdeorras  durante toda a Idade Media e ata o século XIX cando empezou a súa decadencia pasando 


toda a administración comarcal a O Barco. 


 


As primeiras noticias escritas referentes ó lugar de O Castro datan do século XII, concretamente do ano 


1.182 e proceden do Tumbo de San Pedro de Montes, no Bierzo, onde se conserva un documento polo 


que un tal “Ordoño Peláez” dona varias das súas posesións, algunhas delas no pobo de O Castro, a dito 


mosteiro.  


 


Nun documento de 1487  faise referencia á construción da fortaleza por parte de Don Xoan de Pimentel. 


Posteriormente no século XV a Vila de O Castro cas súas terras e señorío pasa a mans dos Condes de 


Ribadavia que fundaron un maiorazgo e exercerán o seu poder nestas terras ata ben entrado o século 


XIX. Da fortaleza de orixe reguengo conservase en pé, aínda que en estado ruinoso, a Torre de Homenaxe 


de planta cuadrangular na que son visibles a lo menos dúas alturas, unha delas o soto. A porta de acceso 


á Torre está no primeiro andar e é de arco de medio punto (o máis probable é que se accedese a ela 


con algún sistema móbil). Nos lenzos de muro que se conservan en pé pódense ollar diversas seteiras. O 


conxunto está construído con perpiaños graníticos mellor traballados nas esquinas. Tamén se poden 


adiviñar posibles lenzos de muralla en varias das construcións existentes (algúns autores falan de restos de 


muralla construídos con pedras graníticas e cantos rodados de río trabados con morteiro de cal).     


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Restos da Torre de Homenaxe en estado ruinoso.  


 


Entre os séculos XVII e XVIII o casco urbano de O Castro increméntase con construcións de gran prestixio 


como o Pazo dos Flórez ou Pazo do Castro, casa señorial construída en 1630, e a Casa dos Carballo 


edificada a principios do século XVIII pola familia de Alonso Carballo e Prada Quiroga.   


  


 


 


 


 


    


 


A mediados do século XVIII, segundo o Catastro de Ensenada, A Vila de O Castro era un dos 113 


núcleos de poboación que formaban a xurisdición de Valdeorras, pero era o único que gozaba do 


distintivo de “vila”. O seu casco urbano estaba formado por 44 casas e había 42 veciños. Nos séculos 


vindeiros mantívose sen grandes alteracións o núcleo rural e o número de poboadores, pasando a 


cabeza comarcal a O Barco dende mediados do século XIX.  


Na actualidade tal e como pasa en boa parte do rural da nosa Comunidade os poboadores son 


escasos e maiores, as casas habitadas son poucas, estando a maior parte das construcións 


pechadas, abandonadas e en moitos casos en estado ruinoso. Como exemplo de intento de 


dinamización, recuperación e posta en valor cabe citar a rehabilitación levada a cabo no Pazo do 


Castro para converte-lo en aloxamento de turismo rural. 


Pazo dos Flórez ou Pazo do Castro.                    Casa Carballo. 
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1.3. ANÁLISE HISTÓRICO-LEGAL DA DELIMITACIÓN DO B.I.C. 


Segundo os datos manexados procedentes de diversas fontes documentais, o proceso de protección 


do conxunto da Fortaleza do Castro comeza o 5 de maio de 1949. O Boletín Oficial do Estado publica 


nesa data un decreto do Ministerio de Educación, do 22 de abril, sobre protección dos castelos 


españois, no que se recolle que “todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, 


quedan bajo la protección del Estado, que impedirá cualquier actuación que altere su carácter” e 


encoméndase á Dirección General de Bellas Artes a elaboración dun catálogo dos mesmos.  


A lei 16/1985 de 25 de xuño de Patrimonio Histórico Español, na súa disposición adicional segunda, 


establece que “Se consideran asimismo de interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en 


la presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 


499/1973.” Polo que existe unha declaración xenérica de BIC que non inclúe a delimitación gráfica do 


mesmo.  


En consulta á base de datos de bens inmobles do Ministerio de Cultura referido aos Bens de Interese 


Cultural, a Fortaleza do Castro aparece incluída con categoría de Monumento, con número de 


código de rexistro (R.I.) - 51 - 0008944-0000, cunha data de declaración de 17 de novembro de 1994 


inda que a data do boletín da declaración refírese á citada declaración xenérica de 05 de maio de 


1949.  


No Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras, aprobado o 27 de xuño 


de 2003, delimítase un ámbito do Ben de Interese Cultural, que coincide co ámbito para a redacción 


dun Plan Especial de Protección (PEP-1), referido ao Núcleo Rural Tradicional, ao Solo Rústico de 


Protección ordinaria que o bordea, e á súa Zona de Expansión. 


Esta delimitación gráfica do BIC, a única existente, tómase como base para a redacción do presente 


Plan Especial de Protección do Castro. 


 


1.4. INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS. 
 


As intervencións arqueolóxicas levadas a cabo na Vila de O Castro son escasas e os seus resultados en 


xeral pouco significativos. Os expedientes e fichas de catálogo do Inventario de Xacementos 


Arqueolóxicos da Xunta de Galicia consultados son os seguintes:  


 


• FERRER SIERRA, S.: Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do 


Concello de O Barco de Valdeorras (Ourense). Fichas de Catálogo e informe depositados no 


Servizo de Arqueoloxía en Santiago de Compostela. 1997.  


• FERRER SIERRA, S.: Sondaxes arqueolóxicas na Casa dos Carballo (O Barco, Ourense). Proxecto 


e Informe - Memoria, 1997. Depositados no Servizo de Arqueoloxía da Delegación de Cultura 


de Ourense. 


• FERRER SIERRA, S.: Traballos de control arqueolóxico na rúa da Igrexa nº 64 en O Castro. 


Informe - Memoria, abril, 2007. Depositado no Servizo de Arqueoloxía da Delegación de 


Cultura de Ourense. 


• GARCÍA VALDEIRAS, M.: Control arqueolóxico na Torre do Castro (O Barco, Ourense). Informe 


Valorativo e Memoria, 1999. Depositados no Servizo de Arqueoloxía da Delegación de Cultura 


de Ourense. 


• LÓPEZ GONZÁLEZ, L.F.: Prospección arqueolóxica intensiva para a revisión dos xacementos 


GA32009033, GA32009005 e GA32009017 do catálogo do Plan Xeral de Ordenación 


Municipal de O Barco de Valdeorras (Ourense). Memoria de Actuación, 2005. Depositado no 


Servizo de Arqueoloxía da Delegación de Cultura de Ourense. 


• REY SEARA, E. e VALDÉS BLANCO-RAJOY, R.: O Castro / Vila do Castro (GA32009005). Ficha de 


catálogo, 1990. Depositada no Servizo de Arqueoloxía en Santiago de Compostela. 


• RODRÍGUEZ CAO, C.: Sondaxes arqueolóxicas na casa Carballo de Vila do Castro. Informe 


Valorativo, xullo, 1999. Depositado no Servizo de Arqueoloxía da Delegación de Cultura de 


Ourense. 


• RODRÍGUEZ CAO, C.: Proxecto para sondaxes arqueolóxicas no solar “Cruceiro” do Castro (O 


Barco, Ourense. Proxecto de Actuación, 1995. Depositado no Servizo de Arqueoloxía da 


Delegación de Cultura de Ourense. 
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A primeira das fichas de catálogo existente para o este xacemento O Castro  - Vila do Castro 


GA32009005 foi elaborada por D. Eusebio Rey Seara e Dna Rosario Valdés Blanco – Rajoy no ano 1990. 


Na súa descrición dise textualmente:  


 


“Xacemento castrexo de configuración oval, defendido por muros e terrapléns. Pola parte leste vese un 


foxo, pola oeste ten tres terrazas o mesmo que na parte suroeste. O acceso realízase pola parte norleste 


empregándose como entrada á vila actual.  


 Eixe N-S: 215 metros dos que 105 corresponden á croa. 


 Eixe L-W: 165 metros, dos que 75 corresponden á croa. 


 Materiais: Unha lápida ilexible. 


 


Polo lado sur pasa a vía XVIII. Dende este castro vense os de Xirimil e o de Valencia do Sil. Nas súas 


cercanías intentouse situar a cidade de Calubriga, que aparece recollida na lápida de Pompeyo 


Reburro (CIL, II, 2.610)”   


 


No ano 1997 e dentro dos traballos de “Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos 


arqueolóxicos do Concello de O Barco de Valdeorras” D. Santiago Ferrer Sierra redacta unha nova ficha 


de inventario na que expresa o seguinte:  


 


“O xacemento atópase emprazado no final dun pequeno espigón con dirección SW-NL e unha altitude 


de 414 m.s.n.m. Está ocupado pola actual vila de O Castro, ocupando os distintos edificios a zona da 


croa e a parte noroccidental, mentras que os flancos SL e W distribúense distintas terrazas agrícolas 


difíciles de interpretar en canto o seu mantemento coa estrutura orixinal do castro. Recentemente 


fixéronse unhas sondaxes arqueolóxicas na denominada Casa dos Carballo ofrecendo resultados 


positivos, nas que se rexistraron niveis de ocupación de época romana.   


Temos que suliñar, por outra banda, que o xacemento estivo ocupado permanentemente, quizais, 


dende a súa creación ate os nosos días, conservando restos dunha torre de homenaxe dun castelo 


medieval pertencente os Condes de Ribadavia, con forma cuadrangular e altura considerable, así 


como, diversos tramos de lenzos de muralla construídos con pedras graníticas e cantos rodados de río 


trabados con morteiro de cal. Outros complementos defensivos como serían os foxos parece que se 


poden adiviñar polo flanco nororiental por debaixo das actuais casas, a xulgar polos perfiles realizados 


por nos.”     


 


Os resultados acadados nesta intervención serviron como base para a redacción da ficha de catálogo 


de xacemento arqueolóxico do PXOM de O Barco de Valdeorras na que se di: “El yacimiento está al final 


de un pequeño espigón, en el lugar de O Castro, ocupación en la época romana, así como en la 


medieval, aparecen restos de una Torrre de Homenaje de un castillo medieval perteneciente a los 


Condes de Ribadavia, con forma cuadrangular y altura considerable, asi como trozos de muralla de 


granito y cantos rodados de río, también cabe suponer la existencia de fosos de defensa alrededor de 


dicha edificación”.  En canto a súa adscripción cultural especifícase Idade do Ferro – Romano – 


Medieval.  


 


Ó xacemento de O Castro no PXOM asínaselle o nivel de protección III: yacimientos en los que se podrá 


realizar cierto tipo de obras con una actuación arqueológica previa, á vez que se grafía unha área ou 


zona de respecto para dita protección.  


Por outra banda e dado que neste núcleo rural se ubica a fortaleza do mesmo nome que foi declarada 


B.I.C. con categoría de Monumento o 17 de setembro de 1994, nos planos da Ordenación tamén se 


grafía o ámbito do Plan Especial de Protección (P.E.P.-1) que abarca a zona de protección do núcleo e a 


zona de protección do entorno, quedando nesta última incluída a zona de respecto do xacemento 


arqueolóxico. 


 


O primeiro traballo que supón escavación arqueolóxica data do ano 1995 cando D. Celso Rodríguez Cao 


redacta un “Proxecto para sondaxes arqueolóxicas no solar “Cruceiro” do Castro” co gallo da construción 


dunha vivenda unifamiliar illada. Entre os expedientes consultados non aparece ningún documento en 


que se valoren os resultados acadados, non sabemos se debido a que non se chegou a realizar tal 


construción ou a que se extraviou o Informe ou Memoria. 


 


No ano 1997 e por parte do arqueólogo D. Santiago Ferrer Sierra levase a cabo unha das intervencións 


máis significativas trátase da escavación de “Sondaxes arqueolóxicas na Casa dos Carballo”. A 


intervención levouse a cabo como consecuencia dos traballos de consolidación e rehabilitación que se 


estaban a realizar no sector occidental de dita Casa e consistiu na execución de dúas calicatas de 2x2 


metros co obxectivo de confirmar e rexistrar a existencia de vestixios arqueolóxicos. Os resultados foron a 


documentación dun nivel de ocupación de época romana, afectado polas distintas construcións 


realizadas ó longo da historia na vila de O Castro.   


 


Posteriormente, no ano 1998 D. Manuel García Valdeiras realiza un “Control arqueolóxico na Torre do 


Castro”, contemplado como actividade paralela ó proxecto arquitectónico “Restauración de la Fortaleza” 


dirixido polo arquitecto D. Alfredo Felices Huarte. O control consistiu na retirada do escombro que 


acadaba os 2 metros de potencia nas dúas plantas da Torre. 


 


En xullo de 1999 D. Celso Rodríguez Cao asina un novo Informe Valorativo co título “Sondaxes 


arqueolóxicas na Casa Carballo de Vila de Castro (O Barco)” nel explicase que neste caso non se 
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realizaron remocións de terras senon entullo polo que só se escavou unha cata de 2x1,60 metros na 


antiga adega con resultados negativos en canto á documentación de materiais arqueolóxicos. A 


escavación levouse a cabo a unha cota inferior á do nivel romano documentado por Santiago Ferrer en 


1997. 


 


En 2005 e a petición do Concello de O Barco o Servizo de Arqueoloxía solicita a D. Luís Francisco López 


González un traballo de “Prospección Arqueolóxica Intensiva para a revisión dos xacementos 


GA32009033, GA32009005 e GA32009017 do catálogo do Plan Xeral de Ordenación Municipal de 


Valdeorras (O Barco de Valdeorras, Ourense)”, co gallo de comprobar se a delimitación e áreas de 


protección vixentes no PXOM son acertadas e consecuentes ca realidade. A conclusión para o 


Xacemento de Vila do Castro GA32009005 é que “a delimitación e grao de protección do xacemento 


segue uns criterios topográficos, de dispersión de materiais e indicios arqueolóxicos polo que parece moi 


axustada i e totalmente lóxica, aínda que se vexa superada polo ámbito de protección dos monumentos 


arquitectónicos que se atopan nesta vila”.  


 


Por último no ano 2007 D.Santiago Ferrer Sierra asina un novo Informe – Memoria en relación cos “Traballos 


de Control Arqueolóxico na rúa da Igrexa nº 64 en O Castro”. O control arqueolóxico realizouse na rúa da 


Igrexa onde se abriu unha gabia de 0,50 m de ancho por 0,80 m de profundidade paralela á Casa 


Carballo, coa finalidade de albergar distinto cabreado eléctrico e o suministro de auga. Na execución 


mecánica desta gabia non se documentou ningún vestixio arqueolóxico xa que a rocha afloraba a 


escasos centímetros do chan actual e a rúa atopábase moi remexida e afectada por obras anteriores 


destinadas a suministro de augas e saneamentos.   


 


 


 


1.5. VALORACIÓN. 
Como pode deducirse dos apartados anteriores son escasas as noticias históricas e arqueolóxicas 


referentes o xacemento de A Vila de O Castro.  


Non hai datos evidentes que certifiquen a ocupación deste lugar na Idade do Ferro pero o seu 


topónimo, a súa localización nun enclave prominente e claramente estratéxico, así como a súa 


topografía fan pensar que tivo que ser así. Evidentemente só futuras intervencións arqueolóxicas poden 


aportar datos sobre este asunto.  


O recinto principal do asentamento castrexo, a croa, ocuparía a parte máis elevada do promontorio a 


plataforma alongada con dirección sector SW-NL que se dispón no extremo sueste do espigón, e 


estaría delimitada /defendida por unha liña ou liñas de muralla/parapeto e/ou foxo/s. Segundo D. 


Santiago Ferrer Sierra nos traballos levados a cabo por el puido ver o perfil dun foxo por debaixo das 


casas actuais no sector NL por onde resulta máis facilmente accesible (acceso actual a vila). Por outra 


banda este sector NL configurase como unha zona chaira que non se pode descartar como posible 


recinto secundario a extramuros da croa.   


A ocupación romana da Vila de O Castro está documentada a partir dunha intervención arqueolóxica 


consistente na escavación de sondaxes na Casa Carballo. Non existen máis datos polo que non é 


posible falar da extensión que tería esta ocupación xa que incluso podería sobrepasar o ámbito 


anteriormente definido (hai que ter en conta o valor estratéxico do lugar e a súa proximidade á Vía 


XVIII). 


Evidentemente toda a plataforma superior estaría ocupada polo burgo medieval do que temos 


noticias escritas dende o século IX se ben o castelo fortaleza (muralla e torre de homenaxe a bo 


seguro) non sería construído ata finais do século XV. Da fortaleza conservase a Torre de Homenaxe e 


posibles lenzos de muralla dispersos entre as casas actuais.  


A documentación histórica referente a Vila do Castro centrase en documentos de doazóns, compras, 


ventas, tributos, etc., sen que se atope unha descrición máis ou menos someira do enclave medieval, 


feito polo que resulta complicado precisar as características, dimensións ou dependencias da 


fortaleza. Tampouco existe ningún bosquexo ou plano antigo no que apareza representado este 


baluarte polo que non é posible precisar na súa interpretación. 


As edificacións de prestixio edificadas entre os séculos XVII e XVIII, á sazón Pazo do Castro e Casa 


Carballo, mantense en pé e en bo estado de conservación, así como outras casas datadas nestes 


séculos ou mesmo anteriores. 


Pese a tratarse dun espazo longamente ocupado temos que destacar o feito de que non medra o 


espazo construído en extensión se non que se aproveita o mesmo pequeno núcleo inicial como base 


para as sucesivas ocupacións isto supón que o espazo habitado e as estruturas máis primitivas serán 


parcialmente derruídas e/ou destruídas e nalgúns casos reutilizadas co gallo de satisfacer as 


necesidades das sucesivas ocupacións. Estamos a falar polo tanto dunha estratigrafía vertical e 


horizontal ampla e complexa como soe acontecer cando falamos de arqueoloxía urbana en espazos 


cunha secuencia ocupacional continuada no tempo (p.e. os cascos urbanos de vilas e cidades 


como son Ribadavia, Allariz, Ourense, Vigo, Pontevedra, …)     


Outro dos aspectos a destacar e o feito de que con posterioridade á época medieval, no límite da 


Idade Moderna, só se constrúan algunhas casas señoriais no borde do núcleo orixinal e non se 
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expanda a Vila converténdose nun núcleo pseudourbano ou urbano, como acontece ca localidade 


de O Barco. De xeito que ata os nosos días a Vila de O Castro conserve a particularidade de ser un 


pequeno núcleo rural con fisonomía castrexo-medieval, no que non se observan grandes 


modificacións estruturais e/ou  construcións que teñan alterado gravemente o subsolo e polo tanto o 


rexistro arqueolóxico no que supón o recinto principal de ocupación (a croa en época castrexa e 


castelo fortificado en época medieval).  


 


 


 


1.6. BIBLIOGRAFÍA. 
 


• BOGA MOSCOSO, R.: Guía dos Castelos medievais de Galicia. Itinerarios, arquitectura, historia, 


lendas e información práctica. Xerais, 2003. 


• CAAMAÑO GESTO, J.M.: “Arqueología romana de Valdeorras”. IIª Semana de Historia de 


Valdeorras. Instituto de Estudios Valdeorreses, Cuaderno monográfico nº 6, 1988. 


• CAAMAÑO GESTO, J.M.: Prospección de la comarca de Valdeorras. Orixinal mecanografiado 


depositado no Servizo de Arqueoloxía en Santiago de Compostela. 1984. 


• CASTILLO, A. del: Inventario de la Riqueza Monumental y Artística de Galicia. Fundación Pedro 


Barrié de la Maza, 1987, Edición facsimil. 


• CASTRO VOCES, A., FERNANDEZ FERNANDEZ, A. e VEGA GIMÉNEZ, Mª T. de: Villa y Pazo de O 


Castro. Valdeorras – Ourense. Asociación Amigos del Museo, O Barco, 2001. 


• DIEZ SANJURJO, M.: “Los caminos antiguos y el itinerario número 18 de Antonino en la provincia 


de Orense”. Boletín de la Comisión de Monumentos de Ourense, T. II, 1904.  


• FERRER SIERRA, S.: Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do 


Concello de O Barco de Valdeorras (Ourense). Fichas de Catálogo e informe depositados no 


Servizo de Arqueoloxía en Santiago de Compostela. 1997. 


• FERRER SIERRA, S.: Traballos de control arqueolóxico na rúa da Igrexa nº 64 en O Castro. Informe - 


Memoria, abril, 2007. Depositado no Servizo de Arqueoloxía da Delegación de Cultura de 


Ourense. 


• FERRER SIERRA, S.: Sondaxes arqueolóxicas na Casa dos Carballo (O Barco, Ourense). Proxecto e 


Informe - Memoria, 1997. Depositados no Servizo de Arqueoloxía da Delegación de Cultura de 


Ourense. 


• GARCÍA VALDEIRAS, M.: Control arqueolóxico na Torre do Castro (O Barco, Ourense). Informe 


Valorativo e Memoria, 1999. Depositados no Servizo de Arqueoloxía da Delegación de Cultura 


de Ourense. 


• GARCÍA TATO, I.: Valdeorras de cara al año 2000. Pasado, presente y futuro de una comarca. 


Instituto de Estudios Valdeorreses, Cuaderno monográfico nº 19, 1996. 


• GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E.: “Apontamentos sobre o hábitat preromán e román na comarca de 


Valdeorras”. IIª Semana de Historia de Valdeorras. Instituto de Estudios Valdeorreses, Cuaderno 


monográfico nº 6, 1988. 


• LÓPEZ GONZÁLEZ, L.F.: Prospección arqueolóxica intensiva para a revisión dos xacementos 


GA32009033, GA32009005 e GA32009017 do catálogo do Plan Xeral de Ordenación Municipal 


de O Barco de Valdeorras (Ourense). Memoria de Actuación, 2005. Depositado no Servizo de 


Arqueoloxía da Delegación de Cultura de Ourense. 


• MARTÍNEZ VELASCO, F.: “Las vías romanas de comunicación en Valdeorras”. IIª Semana de 


Historia de Valdeorras. Instituto de Estudios Valdeorreses, Cuaderno monográfico nº 6, 1988. 


• PARDO DE GUEVARA Y VALDES, E.: “Los señores de Valdeorras en el siglo XIV. Cuaderno do Instituto 


de Estudios Valdeorreses, nº 10, Ourense, 1990. 


• PEREZ OUTEIRIÑO, B.: “Notas arqueológicas de Valdeorras”. Boletín Auriense, tomo XII. Ourense, 


1982.  


• REY SEARA, E. e VALDÉS BLANCO-RAJOY, R.: O Castro / Vila do Castro (GA32009005). Ficha de 


catálogo, 1990. Depositada no Servizo de Arqueoloxía en Santiago de Compostela.  


• RODRÍGUEZ CAO, C.: Sondaxes arqueolóxicas na casa Carballo de Vila do Castro. Informe 


Valorativo, xullo, 1999. Depositado no Servizo de Arqueoloxía da Delegación de Cultura de 


Ourense. 


• RODRÍGUEZ CAO, C.: Proxecto para sondaxes arqueolóxicas no solar “Cruceiro” do Castro (O 


Barco, Ourense. Proxecto de Actuación, 1995. Depositado no Servizo de Arqueoloxía da 


Delegación de Cultura de Ourense. 


• SÁNCHEZ LÓPEZ-ORCAZBERRO, P.: “Palacio de la Villa de el Castro”. Cuaderno do Instituto de 


Estudios Valdeorreses, nº 6, Ourense, 1988. 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria arqueolóxica                   


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 
 


o a


9/15 


2. NORMATIVA ARQUEOLÓXICA 


 


2.1. INTRODUCCIÓN. 
 


Do estudio Arqueo – Histórico dedúcese que son escasas e moi parciais as noticias históricas e 


arqueolóxicas referentes o xacemento de A Vila de O Castro.  


Non hai datos evidentes que certifiquen a ocupación deste lugar na Idade do Ferro pero o seu 


topónimo, a súa localización nun enclave prominente e claramente estratéxico, así como a súa 


topografía fan pensar que tivo que ser así. Evidentemente só futuras intervencións arqueolóxicas poden 


aportar datos sobre este asunto.  


O recinto principal do asentamento castrexo, a croa, ocuparía a parte máis elevada do promontorio a 


plataforma alongada con dirección sector SW-NL que se dispón no extremo sueste do espigón, e 


estaría delimitada /defendida por unha liña ou liñas de muralla/parapeto e/ou foxo/s. Segundo D. 


Santiago Ferrer Sierra nos traballos levados a cabo por el puido ver o perfil dun foxo por debaixo das 


casas actuais no sector NL por onde resulta máis facilmente accesible (acceso actual a vila). Por outra 


banda este sector NL configurase como unha zona chaira que non se pode descartar como posible 


recinto secundario a extramuros da croa.   


A ocupación romana da Vila de O Castro está documentada a partir dunha intervención arqueolóxica 


consistente na escavación de sondaxes na Casa Carballo. Non existen máis datos polo que non é 


posible falar da extensión que tería esta ocupación xa que incluso podería sobrepasar o ámbito 


anteriormente definido (hai que ter en conta o valor estratéxico do lugar e a súa proximidade á Vía 


XVIII).  


Evidentemente toda a plataforma superior estaría ocupada polo burgo medieval do que temos 


noticias escritas dende o século IX se ben o Castelo Fortaleza (muralla e torre de homenaxe a bo 


seguro) non sería construído ata finais do século XV. Da fortaleza conservase a Torre de Homenaxe e 


posibles lenzos de muralla dispersos entre as casas actuais.   


A documentación histórica referente a Vila do Castro centrase en documentos de doazóns, compras, 


ventas, tributos, etc., sen que se atope unha descrición máis ou menos someira do enclave medieval, 


feito polo que resulta complicado precisar as características, dimensións ou dependencias da 


fortaleza. Tampouco existe ningún bosquexo ou plano antigo no que apareza representado este 


baluarte polo que non é posible precisar na súa interpretación. 


As edificacións de prestixio edificadas entre os séculos XVII e XVIII, á sazón Pazo do Castro e Casa 


Carballo, mantense en pé e en bo estado de conservación, así como outras casas datadas nestes 


séculos ou mesmo anteriores.      


Pese a tratarse dun espazo longamente ocupado temos que destacar o feito de que non medra o 


espazo construído en extensión se non que se aproveita o mesmo pequeno núcleo inicial como base 


para as sucesivas ocupacións isto supón que o espazo habitado e as estructuras máis primitivas serán 


parcialmente derruídas e/ou destruídas e nalgúns casos reutilizadas co gallo de satisfacer as 


necesidades das sucesivas ocupacións. Estamos a falar polo tanto dunha estratigrafía vertical e 


horizontal ampla e complexa como soe acontecer cando falamos de arqueoloxía urbana en espazos 


cunha secuencia ocupacional continuada no tempo (p.e. os cascos urbanos de vilas e cidades 


como son Ribadavia, Allariz, Ourense, Vigo, Pontevedra, …)     


Outro dos aspectos a destacar e o feito de que con posterioridade á época medieval, no límite da 


Idade Moderna, só se constrúan algunhas casas señoriais no borde do núcleo orixinal e non se 


expanda a Vila converténdose nun núcleo pseudourbano ou urbano, como acontece ca localidade 


de O Barco. De xeito que ata os nosos días a Vila de O Castro conserve a particularidade de ser un 


pequeno núcleo rural con fisonomía castrexo-medieval, no que non se observan grandes 


modificacións estruturais e/ou  construcións que teñan alterado gravemente o subsolo e polo tanto o 


rexistro arqueolóxico no que supón o recinto principal de ocupación (a croa en época castrexa e 


castelo fortificado en época medieval). 


 


 


 


2.2. DEFINICIÓN. 
 


Integran o patrimonio arqueolóxico todos aqueles bens mobles e inmobles de carácter histórico, xa se 


atopen na superficie ou no subsolo do ámbito do conxunto do xacemento de a Vila de O Castro, 


susceptíbeis de ser estudados con método arqueolóxico así como os elementos xeolóxicos e 


paleontolóxicos relacionados coa historia humana, as súas orixes, antecedentes e desenvolvemento 


sobre o medio que nos ocupa no ámbito do presente Plan. 


 


Terán a consideración de bens de dominio público todos os obxectos e restos materiais de interese 


arqueolóxico descubertos con motivo de escavacións arqueolóxicas ou calquera tipo de obra ou 


movemento de terras. 
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O Concello de O Barco de Valdeorras e a Consellería de Cultura e Turismo protexerán e conservarán o 


Patrimonio arqueolóxico existente na vila de O Castro, fomentando a súa investigación, acrecentando 


a difusión, obrigando a empregar as solucións técnicas axeitadas para a súa preservación, 


procurando sempre, na medida do posíbel, a conservación “in situ” dos restos que poidan aparecer. 


 


Tanto os promotores, como os demais axentes que interveñan no proceso edificatorio ou construtivo 


(empresas construtoras, encargados, instaladores, técnicos directores, …), están obrigados a 


comunicar ó Concello a aparición de calquera resto arqueolóxico ou susceptíbel de ser considerado 


como tal, que apareza como consecuencia da realización de calquera tipo de obras.       


 


 


 


2.3. ÁREAS DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO. 
 


A partir da consulta de practicamente a totalidade da bibliografía e dos traballos arqueolóxicos 


existentes sobre a Vila de O Castro de Valdeorras, dividimos a área de protección establecida no 


PXOM de O Barco de Valdeorras para o xacemento de A Vila do Castro en dous sectores 


diferenciados, nos que se establecen cautelas de distinto grao: 


• Área de cautela: aplicable ó contorno inmediato do xacemento, unha área na que aínda que 


polo momento non se ten documentado materiais arqueolóxicos (tampouco se ten realizado 


intervencións arqueolóxicas) forma parte do seu ámbito de desenrolo natural e polo tanto un 


espazo no que a bo seguro se ten desenvolvido a actividade humana en relación co 


asentamento. Inclúese á área sita inmediatamente ó leste do núcleo central do xacemento 


de Vila de O Castro. Esta é unha zona chaira actualmente moi transformada pero que polas 


súas características é proximidade ó recinto principal de ocupación non se pode descartar 


como posible espazo anexo os límites naturais do recinto anterior. Ademais estamos a falar da 


zona natural de acceso ós recintos fortificados, tanto ó castrexo como ó medieval. 


• Zona núcleo: integrada polos vestixios topográficos e visibles do xacemento castrexo e Castelo 


Fortaleza de época medieval (Torre de Homenaxe declarada BIC)..  


 


Esta zonificación, poderá ser revisada mediante unha modificación puntual do Plan Especial de 


Protección cando existan datos abondosos para iso en función das futuras intervencións arqueolóxicas, 


de cara a racionalizar a protección do patrimonio, garantindo a súa conservación e, á vez, aliviando 


cargas innecesarias a propietarios e promotores.  


2.4. CAUTELAS DE PROTECCIÓN. 
 


Calquera intervención proxectada e en xeral calquera tipo de obra a realizar dentro das áreas de 


protección do patrimonio arqueolóxico do presente Plan terá que contar ca oportuna actuación 


arqueolóxica. Precisarán actuación arqueolóxica todas aquelas obras que impliquen a remoción de 


terras con escavacións superiores aos 30cm por debaixo da cota de solo acabado. 


En función das áreas anteriores e da natureza das obras que se proxecten e autoricen é necesario 


establecer catro categorías ou graos de cautela: 


• ÁREA DE CAUTELA: Aplicable á área delimitada como de cautela. Como actividade preventiva 


será necesaria a realización dun proxecto de control arqueolóxico de tódalas obras 


especificadas no apartado redactado a tal fin no Plan Especial de Protección. Este control 


consistirá na realización baixo a dirección e supervisión dun/ha arqueólogo/a dos movementos 


ou remocións de terras previstos. Os movementos de terras poderán ser realizados por medios 


mecánicos ou manuais 


• ZONA NÚCLEO: Será aplicable en tódolos casos ós lugares ubicados dentro do ámbito da área 


definida como Zona Núcleo, onde se establecen tres supostos ou categorías: 


• IA- Obras de reforma maiores de sotos ou semisotos ou ampliación dos mesmos e 


movementos ou remocións de terras que abarquen o 40 % ou máis da superficie do solar 


na área I de protección. Esta cautela consistirá na preceptiva presentación dun proxecto 


arqueolóxico, subscrito por un/ha arqueólogo/a, que deberá deseñar unha primeira fase 


de apertura de catas de sondaxe, considerando unha mostraxe representativa, 


cuantitativa e cualitativamente, da totalidade da área a remexer. En función dos 


resultados acadados con dita intervención valorarase por parte das administracións 


competentes a necesidade de realizar calquera outro tipo de intervención. Realizarase 


unha documentación estratigráfica, con establecemento de relacións entre os diferentes 


niveis e adecuada documentación dos restos que aparezan..  


• IB- Resto de obras que leven aparelladas movementos e remocións de terras. Establécese 


esta cautela para as remocións, escavas e movementos de terra no ámbito da planta 


baixa en obras de acondicionamento interior que non superen o 40% da superficie do 


solar e que non se atopen comprendidas nos supostos establecidos no punto anterior. A 


cautela consistirá na realización dun proxecto arqueolóxico de escavación manual con 


metodoloxía arqueolóxica detallada, das gabias, zapatas ou outras remocións que 
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posúan as características sinaladas. Será preceptivo en todo caso realizar unha 


documentación estratigráfica, establecendo as relacións entre os diferentes niveles, así 


como documentar os restos de materiais arqueolóxicos aparecidos. A intervención debe 


cubrir sempre a totalidade dos lugares, zonas ou sectores do solar que serán removidos 


ata que a documentación arqueolóxica obtida sexa satisfactoria. 


• IIC No caso de obras de trazado lineal vinculadas á urbanización e dotación de 


infraestruturas que se efectúen en solo público, redes de saneamento, sumidoiros, cable, 


etc., como actividade preventiva será necesario realizar un proxecto de escavación con 


sondaxes mecánicas previas na área que ocupe o proxecto de execución. En función 


dos resultados acadados a intervención arqueolóxica complementarase ca escavación 


manual das áreas nas que aparezan restos significativos ou pola contra co control 


arqueolóxico de tódalas obras que supoñan movementos e/ou remocións de terras. Este 


control consistirá na realización baixo a dirección dun arqueólogo a pé de obra de 


tódolos movementos ou remocións de terras previstos no proxecto de execución da obra. 


Os movementos de terras poderán ser realizados por medios mecánicos ou manuais.  


Neste suposto, o proxecto e a intervención serán financiados polo organismo ou empresa 


promotora ou interesada nas obras de dotación de infraestruturas. 


Non estarán suxeitas as cautelas devanditas aquelas obras menores de substitución ou reposición de 


soleiras, solados ou baldosas no ámbito da planta baixa que non impliquen remoción de terras.  


En todo caso, e como principio en acción, deberase potenciar o desenvolvemento e incorporación -


nas escavas e construcións- daquelas solucións e técnicas de cimentación que posibiliten a menor 


afección posible ós restos arqueolóxicos.  


 


2.5. CONSERVACIÓN E DIFUSIÓN DOS RESTOS ARQUEOLÓXICOS. 
 


Cando durante as intervencións arqueolóxicas, aparezan restos arqueolóxicos de interese, primarase a 


súa conservación e tras a resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, estes conservaranse, 


buscando a súa divulgación e rendibilidade social. 


Finalizada a intervención arqueolóxica na que aparezan restos, o/a arqueólogo/a – director/a da 


intervención entregará por triplicado no rexistro municipal o informe valorativo. O concello de O Barco 


de Valdeorras remitirá dous exemplares á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Á vista do informe 


valorativo do/a arqueólogo/a – director/a da intervención onde se valorará a importancia e 


monumentalidade dos vestixios a Dirección Xeral resolverá sobre a súa conservación in situ ou 


remoción, procedéndose segundo as tres alternativas seguintes: 


1. Que se opte pola remoción dos restos atopados, dado o seu escaso interese e entidade. 


2. Que se acorde a compatibilidade entre o mantemento dos restos arqueolóxicos in situ e a 


execución da obra. Neste caso realizarase un proxecto arqueolóxico de conservación que 


sobre a base do mantemento do plan de obra básico, se asegure a parte o mantemento 


dos restos arqueolóxicos. 


3. Que, dadas as características dos restos arqueolóxicos se estime incompatible a 


conservación dos mesmos  ca continuidade do plan de obra. Neste caso primará a 


conservación dos restos arqueolóxicos. 


En cada caso a administración municipal instrumentará as formas de conservación, e proporá, a 


través das figuras do Alcalde Presidente e Secretario da Corporación Municipal, as formas de 


compensación e/ou indemnización. 


 


 


 


2.6. DEPÓSITO DE MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS RECUPERADOS. 
 


Os bens materiais procedentes das actuacións arqueolóxicas e os achados casuais serán depositados 


conforme ó previsto no art. 62.2 da Lei 8/1995 de 30 de outubro do Patrimonio Cultural de Galicia e o 


art. 12 do Decreto 199/1997, de 10 de xullo polo que regula a actividade arqueolóxica na 


Comunidade Autónoma de Galicia, na institución museística que sexa designada pola administración 


competente. 
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O depósito realizarase no prazo de seis meses a contar desde o remate dos traballos. 


 


 


 


2.7. OBRAS MUNICIPAIS OU PÚBLICAS. 
 


As obras públicas, incluídas as municipais, estarán suxeitas ó cumprimento da presente normativa. As 


obras de gran extensión, como a apertura de gabias para conducións telefónicas, eléctricas, 


saneamentos e obras similares, supón unha ocasión única para coñecer a estratigrafía xeral do 


xacemento, e poden dar un avance importantísimo de cara á definitiva zonificación da mesma, xa 


que permiten a documentación da estratigrafía, estado de conservación dos restos e relevancia dos 


mesmos ó largo e ancho da Vila do Castro, establecendo unha retícula documentada similar o rueiro 


e, polo tanto, de gran significación e proxección na racionalización da protección do patrimonio 


arqueolóxico e da súa difusión e rendibilidade social. 


Ditas obras estarán suxeitas á elaboración por parte dun/ha arqueólogo/a dun proxecto arqueolóxico 


que deberá ser aprobado mediante resolución administrativa asinada polo Director/a Xeral do 


Patrimonio Cultural. En dito proxecto valorarase o custo económico e o tempo necesario para 


acometer ditas obras. 


As obras que se acometan dentro do ámbito do Plan e que se deban a unha emerxencia ou a causas 


urxentes de forza maior, están suxeitas a unha autorización de emerxencia durante o tempo en que se 


conclúa a tramitación do proxecto arqueolóxico, tendo necesariamente que estar inspeccionadas por 


un/ha arqueólogo/a e en consonancia cas obrigas das corporacións locais contempladas no art. 4.2 


da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia. Desta maneira, as obras municipais planificadas 


seguirán a tramitación ordinaria, e as referidas obras de emerxencia ou forza maior, seguirán o trámite 


de urxencia (art. 58 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia). 


 


 


 


2.8. TRAMITACIÓN DOS PROXECTOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA. 
 


A tramitación do proxecto de intervención arqueolóxica seguirá o procedemento establecido no 


capítulo II do RD 199/1997, de 10 de xullo polo que se regula a actividade arqueolóxica na 


Comunidade Autónoma de Galicia. 


 


 O promotor ou titular incluirá, xunto co proxecto arquitectónico, nos casos en que sexa preceptivo, o 


proxecto de actuación arqueolóxica. Este debe ser realizado por un/ha arqueólogo/a e estará 


adecuado ó presente plan. O arqueólogo/a director/a incluirá solicitude de autorización dirixida ó 


Director Xeral de Patrimonio Cultural para executar a intervención arqueolóxica. 


 


O promotor ou propietario, ca finalidade de valorar a potencialidade arqueolóxica do solar, tamén 


poderá presentar un proxecto arqueolóxico adecuado á regulación en materia de proxectos 


arqueolóxicos da normativa do P.E.P. e de forma independente a un proxecto arquitectónico, previa 


solicitude dunha licenza de remoción de terras.  


 


O proxecto de intervención arqueolóxica para a súa execución deberá ser autorizado polo/a Director/a 


Xeral de Patrimonio Cultural. Dita autorización seralle comunicada, a través da Dirección Xeral de 


Patrimonio Cultural, ó arqueólogo/a director/a da mesma e ó promotor da obra ou titular do 


expediente. 


 


Unha vez autorizado o proxecto arqueolóxico seguiranse os seguintes pasos: 


  


8.1.- Comunicación da data de inicio da Intervención Arqueolóxica. O arqueólogo/a director/a 


dos traballos comunicará mediante escrito con antelación suficiente a data de inicio dos 


mesmos ó concello e a Dirección Xeral de Patrimonio.  


 


8.2.- Inspección das intervencións arqueolóxicas. A Consellería de Cultura e Turismo poderá 


realizar un seguimento de obra e as inspeccións que considere oportunas da intervención 


arqueolóxica cando así o considere. 


 


8.3.- Finalización da intervención arqueolóxica. Informes e Prazos. Unha vez rematada a 


intervención arqueolóxica o/a arqueólogo/a director/a comunicará a data de finalización dos 


traballos e entregará por triplicado no rexistro municipal o informe valorativo por triplicado, un 


para o concello e dous para remitir á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A comunicación 


de finalización da intervención será realizada o día seguinte ó do remate da mesma. O 


Informe Valorativo, contendo a información gráfica, fotográfica e textual imprescindible para 


unha correcta valoración do aparecido durante a intervención, será entregado por rexistro no 


concello dentro dos dez días seguintes á finalización da intervención.  


 


En función dos resultados da intervención arqueolóxica, e previo informe do/a arqueólogo/a director/a 


da mesma, a Dirección Xeral de Patrimonio proporá a continuación das obras ou, polo contrario, 
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indicará a conveniencia de realizar novas intervencións cando a significación e relevancia dos 


achados o fagan recomendable e a súa realización contribúa á mellora do coñecemento da Historia 


e Patrimonio da Vila de O Castro e bisbarra. En calquera destes supostos será necesaria Resolución da 


Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, sen a cal non será posible continuar cas obras. 


 


En caso de que aparezan restos aplicarase o disposto no punto 5 da presente normativa, punto 


relativo á conservación e difusión dos restos arqueolóxicos. 


 


O esquema para a tramitación da intervención arqueolóxica, tal e como ben establecido na Lei de 


Patrimonio Cultural e no Decreto Regulador, é o seguinte:: Proxecto (arqueólogo) - Rexistro (Xunta) - 


Autorización (Director xeral) - Traballo arqueolóxico (escavación/control) - Informe Valorativo 


(arqueólogo) - Rexistro (Xunta) - Resolución Administrativa (Director xeral).  


 


 


 


2.9. O PROXECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA. 
 


 


Ademais do esixido polo art. 6 do Decreto 199/1997 que regula a actividade arqueolóxica en Galicia 


e do prescrito na Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia, o promotor deberá presentar un 


Proxecto de Actuación Arqueolóxica, elaborado por un técnico arqueólogo/a competente, por 


triplicado no rexistro do Concello e ca documentación seguinte: 


 


a- Identificación do solar obxecto da intervención, sinalando a súa ubicación dentro do ámbito 


do P.E.P. e con indicación do promotor ou titular do expediente e o seu domicilio a efectos 


de notificación. 


b- Estado histórico e bibliográfico do solar, que permita prever a identificación de restos e a súa 


inclusión dentro do contexto histórico e estratigráfico xeral. 


c- Descrición do solar no seu estado actual, con especial incidencia naquelas áreas que van a 


ser sometidas a intervención e descrición pormenorizada das alteracións e remocións a 


realizar a causa das obras. 


d- Proposta de actuación arqueolóxica razoada, con indicación de prazos de execución e da 


metodoloxía de documentación que vai a ser empregada. 


e- Fotografías orixinais do estado actual, con especial indicación das zonas de intervención. 


f- Plano de ubicación a escala adecuada, no que apareza indicado o solar e área a intervir. 


g- Plano ca proposta de actuación arqueolóxica, realizado a unha escala adecuada, que 


inclúa orientación e escalas gráficas. 


h- Relación do equipo técnico proposto.    


i- Valoración económica do custo que supón a intervención.     


j- Solicitude de autorización por parte do arqueólogo director, dirixida ó Director Xeral de 


Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo. 


k- Documento acreditativo da asunción do presuposto por parte do promotor. 


l- Documento acreditativo da conformidade do titular do expediente ou promotor co proxecto 


de actuación arqueolóxica.   


 


 


2.10. INFORMES E MEMORIAS. MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS. PRAZOS. 
 


O titular do expediente entregará no Concello de O Barco de Valdeorras, unha vez finalizada a 


intervención arqueolóxica tres exemplares dos seguintes documentos (art. 10 e 11 do Decreto 


199/1997 que regula a actividade arqueolóxica en Galicia): 


 


a. Informe Valorativo. O Informe Valorativo ca información gráfica, fotográfica e textual 


imprescindible para unha correcta valoración do aparecido perante a intervención, será 


remitido a través do rexistro municipal dentro dos dez días seguintes á finalización da 


intervención. 


b. Memoria Técnica. A Memoria Técnica, contendo todos os aspectos técnicos da intervención 


(estratigrafía e relacións estratigráficas, planimetrías, inventario de materiais e estudio dos 


mesmos), será remitida por rexistro municipal dentro dos seis meses seguintes á finalización da 


intervención. 


c. Acta de depósito de materiais no Museo. Os materiais unha vez limpos, siglados e 


inventariados serán depositados na institución museística sinalada na autorización da 


intervención de acordo co exposto no art. 12 do Decreto 199/1997 que regula a actividade 


arqueolóxica en Galicia. O responsable do Museo expedirá a correspondente acta de 


depósito, unha copia da cal xuntarase á Memoria Técnica. 


 


O Concello remitirá á Consellería de Cultura e Turismo dous dos exemplares dos documentos citados.  
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2.11. EXCEPCIÓNS. 
 


Excepcionalmente, co fin de evitar trámites innecesarios, a través do Concello, o promotor poderá 


solicitar a exención de intervencións arqueolóxicas en todas as áreas de protección cando se soliciten 


reformas en solares ou edificios que teñan sido recentemente construídos ou sometidos a intervención 


no seu subsolo antes da elaboración do presente P.E.P., intervencións que teñan eliminado xa ese 


subsolo ata a rocha nai. Neste caso o procedemento será o seguinte: 


a. Solicitude de exención de intervención arqueolóxica por parte do promotor ao Concello de O 


Barco de Valdeorras. 


b. Inspección e informe dun técnico arqueólogo da Consellería de Cultura e Turismo. 


c. No caso de informarse favorablemente a exención incorporarase esta nova documentación 


ó expediente e notificarase por parte do Concello de O Barco de Valdeorras a Dirección Xeral 


de Patrimonio Cultural. 


 


 


 


2.12. DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 


Para o non previsto nestas ordenanzas será de aplicación a Lei 8/1995 de 30 de outubro do Patrimonio 


Cultural de Galicia e a lexislación dependente ou complementaria dela, así como o Decreto 199/1997 


do 10 de xuño polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia e 


a Lei 16/1985 de 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español, e calquera outra de aplicación sectorial. 


 


 


 


2.13. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 
 


As infraccións do establecido no presente título serán sancionadas de conformidade co Tit. IX da Lei 


do Patrimonio Cultural de Galicia, e se é o caso tamén, como infracción urbanística de conformidade 


co disposto na Sección 3ª do Capítulo III do Título VI da Lei 9/2002, do 30 de decembro de 


Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, sen que en ningún caso as infraccións 


destas ordenanzas poidan ser tipificadas como conexas doutras infraccións cometidas, todo isto sen 


prexuízo de que as accións ou omisións constitutivas da infracción poidan ser constitutivas dun delito 


contra o patrimonio histórico tipificado nos Capítulos I e II do Título XVI (arts. 319, 320, 321, 322, 323 e 


324) do Código Penal (Lei Orgánica 10/1995 de 23 de novembro).  


2.14. ANEXO: TERMINOLOXÍA ARQUEOLÓXICA. 
 


• CONTROL ARQUEOLÓXICO: Realízase baixo dirección e supervisión dun/ha arqueólogo/a dos 


movementos e remocións de terras previstos no proxecto de execución de obras podendo 


empregarse segundo o caso, con medios mecánicos, manuais ou  combinando ambos. (Art. 


56.3 da Lei 8/1995, do Patrimonio Cultural de Galicia).  


 


• SONDAXE ARQUEOLÓXICA: Remoción de terras complementaria á prospección, xa sexa 


mediante apertura manual, con metodoloxía e documentación arqueolóxica de gabias, 


zapatas ou similares, ou mediante apertura de perforacións de sondaxe encamiñada a 


comprobar a existencia dun depósito arqueolóxico, acoutalo ou recoñecer a súa estratigrafía 


vertical. (Art. 1 do Decreto 199/1997). 


 


• ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA: Remoción do subsolo que se realice coa finalidade de descubrir 


ou investigar toda clase de restos históricos ou paleontolóxicos, así como os contextos 


ambientais con eles relacionados. As escavacións arqueolóxicas están encamiñadas a 


favorecer a conservación dos xacementos e permitir o seu coñecemento e disfrute social, e 


son efectuadas por arqueólogos/as titulados/as mediante procesos manuais e con métodos 


arqueolóxicos destinados a documentar a estratigrafía horizontal e as estruturas e materiais 


nela contidos. (Art. 1 do Decreto 199/1997). 
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3. FICHA TÉCNICA. 


 


 ENTIDADE CONTRATISTA DO TRABALLO ARQUEOLÓXICO. 


 TOMOS CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN S.L. 


 Rúa Brasil, 37-baixo (36204-Vigo). 


 C.I.F.:  B-36779908. 


 Telf.-Fax:  986-471810. 


 


 REDACCIÓN. 


Enriqueta LÓPEZ RODRÍGUEZ. 


Telf: 608 980 824  
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1.- INTRODUCCIÓN. 


 


O Plan Especial de Protección do Núcleo Rural do Castro ten como obxectivo a protección e 


rehabilitación integral do núcleo e dos seus valores urbanísticos arquitectónicos, e patrimoniais, 


conquerindo o seu desenvolvemento sostido e sostible, compatible coa súa rehabilitación. 


 


Para acadar está rehabilitación cumpre establecer a valoración dos custos das actuacións de 


carácter público contempladas no PEP para garantir a viabilidade do Plan e a vinculación dos 


orzamentos das administracións actuantes á execución do mesmo. 


 


 


 


 


2.- ANTECEDENTES LEGAIS. 


 


A documentación integrante dos Plans Especiais aparece recollida no artigo 68 da Lei de 


Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, no que se afirma: 


 


“3. Os plans especiais conterán as determinacións necesarias para o desenvolvemento do 


planeamento correspondiente e, en todo caso, as propias da súa naturaleza e finalidade, 


debidamente xustificadas e desenvolvidas nos estudos, planos e normas correspondentes. 


 


Considerase necesaria para garantir a viabilidade do documento a avaliación económica dos 


custos das actuacións públicas previstas no propio PEP. 


 


 


 


3.- DESCRIPCIÓN DOS CONCEPTOS VALORADOS. 


 


O estudio económico financeiro do Plan se refire á avaliación económica dos custos de obtención 


de solo previsto para dotacións e equipamentos de carácter público, os custos de urbanización e 


implantación de servizos, así como aquelas intervencións de obra de rehabilitación senlleira sobre 


inmobles de carácter público. 


 


Polo tanto valóranse os seguintes conceptos: 


 


a) Custos de urbanización e de implantación de servizos na Vila do Castro. 


b) Custo de rehabilitación da torre fortaleza do Castro 


c) Custo da obtención do solo para o equipamento SLI-AM 01. 
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4.- ANÁLISE DE CUSTO 


 


O presente análise de custo ten carácter estimativo vencellado ao documento do PEP. O valor 


definitivo virá fixado polos proxectos de urbanización correspondentes, proxectos de obras ordinarias 


de urbanización ou proxectos de obras, segundo o caso. 


 


4.1.  URBANIZACIÓN DO CONXUNTO DA VILA DO CASTRO 
  


  Medición (m²) Custo Importe Total 
Praza de Fóra da Vila 1.681       
Praza do Cerne 835       
Praza da Casa Carballo 274       


TOTAL PRAZAS   2.790 130 € 362.700,00 € 
Viario seguindo o trazado da antiga muralla 1.292       
Resto do viario 3.935       


TOTAL VIARIO   5.227 130 € 679.510,00 € 
Equipamento SLI-AM 01 3.102    
Equipamento SLI-AM 02 685    


TOTAL APARCADOIROS  3.787 100 € 378.700,00 €
Total PEM 1.420.910,00 € 


  
Gastos xerais (13%) 184.718,30 € 
Beneficio Industrial (6%) 85.254,60 € 
Total contrata sen IVE 1.690.882,90 € 


  
IVE 16 % 270.541,26 € 
Total costo de obra 1.961.424,16 € 


  
Honorarios redacción proxecto urbanización  63.940,95 € 
Honorarios dirección de obra  28.418,20 € 
Honorarios dirección de execución de obra 28.418,20 € 
Honorarios Coordinación de SS 21.313,65 € 
Honorarios Arqueólogo 10.000,00 € 


  
Total inversión final urbanización da Vila do Castro 2.113.515,16 € 
 


 


 


4.2.  REHABILITACIÓN DA TORRE 
  


  Medición (m²) Costo unitario Importe Total 
Escavacións arqueolóxicas e consolidación 400 125 € 50.000,00 € 
Rehabilitación de fachadas e murallas 840 100 € 84.000,00 € 
Rehabilitación da torre 270 800 € 216.000,00 € 
Urbanización do acceso e o entorno 490 160 € 78.400,00 € 
Total PEM 428.400,00 € 


  
Gastos xerais (13%) 55.692,00 € 
Beneficio Industrial (6%) 25.704,00 € 
Total contrata sen IVE 509.796,00 € 


  
IVE 16% 81.567,36 € 
Total inversión de obra 591.363,36 € 


  
Estudio arqueolóxico 5.800,00 € 
Honorarios técnicos 49.694,40 € 


  
Total inversión final rehabilitación torre 646.857,76 € 
 


 


4.3.  OBTENCIÓN DE SOLO 
  


  Medición (m²) Costo unitario Importe Total 
Obtención de solo para o equipamento SLI-AM 01 4.810 6 € 28.860,00 € 
 


 


4.4.  VALOR TOTAL DAS ACTUACIONS NO BIC DE O CASTRO 
  


Total inversión urbanización do conxunto da Vila do Castro 2.113.515,16 € 
Total inversión rehabilitación da torre 646.857,76 € 
Total obtención de solo non vencellado a convenio 28.860,00 € 
Total inversión final urbanización do conxunto 2.789.232,92 € 
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5.- PLANOS DO CONXUNTO DAS ACTUACIÓNS 


 


5.1.  DELIMITACIÓN DAS ACTUACIÓNS 
 


5.2.  ESTADO ACTUAL DA TORRE 
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO NÚCLEO RURAL DE O CASTRO PEP-1 
 
 
 
 
 
PLANOS DE INFORMACIÓN 
 


Nº PLANO ESCALA  
I-01 Documentación histórica s/e 
I-02 Situación urbanística 1:5.000 
I-03 Planeamento vixente  1:5.000 
I-04 Hipsométrico 1:5.000 
I-05 Estado actual 1:1.000 
I-06 Parcelario 1:1.000 
I-07 Planeamento vixente  1:1.000 
I-08 Estrutura viaria 1:1.000 
I-09 Usos do solo 1:1.000 
I-10 Estrutura edificada por usos 1:1.000 
I-11 Redes 1:1.000 
I-12 Zona 1: estado actual cota 0,00 1:500 
I-13 Zona 1: estado actual cota 2,50 1:500 
I-14 Zona 1: estado actual cubertas 1:500 
I-15 Zona 1: Ortofoto 1:500 
I-16 Zona 1: parcelario 1:500 
I-17 Zona 1: redes 1:500 
I-18 Zona 1: análise viario 1:500 
I-19 Zona 1: ancho de viarios 1:500 
I-20 Zona 1: pendente de viarios 1:500 
I-21 Zona 1: grao de transformación tipolóxica 1:500 
I-22 Zona 1: edificación: estado de conservación 1:500 
I-23 Zona 1: elementos singulares exteriores da edificación 1:500 
I-24 Zona 1: árbores singulares 1:500 
I-25 Zona 1: peches: material 1:500 
I-26 Zona 1: parcelario 1:500 
I-27 Zona 1: tamaño de parcela 1:500 
I-28 Zona 1: análise edificación: tipoloxías 1:500 
I-29 Zona 1: análise edificación: alturas  1:500 
I-30 Zona 1: análise edificación: usos  1:500 
I-31 alzados de estado actual (I) 1:200 
I-32 alzados de estado actual (II) 1:200 
I-33 alzados de estado actual (III) 1:200 
I-34 alzados de estado actual (IV) 1:200 
 


EXPOSICIÓN PÚBLICA DE DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 
 
 
 
 
 
TOMOS DE MEMORIAS 
 
TOMO TITULO FORMATO 


I MEMORIA DESCRITIVA A3 
II MEMORIA NORMATIVA A3 
III MEMORIA ARQUEOLÓXICA E ESTUDO ECONÓMICO FINANCIEIRO A3 
IV ORDENANZAS GRÁFICAS A3 
V CATÁLOGO DA EDIFICACIÓN A3 
VI ESTUDO DA ILUMINACIÓN A3 


 
 
 
PLANOS DE ORDENACIÓN 
 


Nº TITULO ESCALA 
OX-01 Encadramento territorial: Proposta estratéxica 1:5000 
OX-02 Ordenación xeral: Delimitación do PEP-1 e clasificación do solo 1:1000 
OX-03 Ordenación xeral: Calificación do solo (zonificación e usos)  1:1000 
OX-04 Ordenación xeral: Catalogación e proteccións 1:1000 
OX-05 Ordenación xeral: Rede viaria e ordenación do tráfico 1:1000 
OX-06 Ordenación xeral: Aliñacións e altura da edificación 1:1000 
OX-07 Ordenación xeral: Estado proposto 1:1000 
OX-08 Ordenación xeral: Plano de imaxe final 1:1000 
OX-09 Ordenación xeral: Delimitación de Area de Rehabilitación Integrada 1:1000 
OX-10 Ordenación xeral: Esquemas de redes 1:2000 
O1-01 Ordenación zona 1: Catalogación e proteccións 1:500 
O1-02 Ordenación zona 1: Aliñacións e altura da edificación 1:500 
O1-03 Ordenación zona 1: Calificación do solo 1:500 
O1-04 Ordenación zona 1: Rede viaria e ordenación do tráfico 1:500 
O1-05 Ordenación zona 1: Unidades de actuación 1:500 
O1-06 Ordenación zona 1: Urbanización proposta 1:500 
O1-07 Ordenación zona 1: Imaxe final 1:500 
O2-01 Ordenación zona 2: Catalogación e proteccións 1:500 
O2-02 Ordenación zona 2: Aliñacións e altura da edificación 1:500 
O2-03 Ordenación zona 2: Calificación do solo 1:500 
O2-04 Ordenación zona 2: Rede viaria e ordenación do tráfico 1:500 
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O presente documento para Aprobación Inicial do Plan Especial de Protección do Núcleo  Rural do 


Castro  foi redactado por OAU, Oficina de Arquitectura y Urbanismo, S.L. P., para o EXCMO. Concello 


de O Barco de Valdeorras, elaborándose en desenvolvemento do “Contrato para a Redacción do 


Plan Especial de Protección do Núcleo Rural de O Castro (PEP-1)”. 


 


Os traballos foron dirixidos polos arquitectos Juan A. Caridad Graña e Isidro López Yáñez. 


 


 


Bertamiráns, Ames, marzo de  2010. 


 


JUAN A. CARIDAD GRAÑA ISIDRO LÓPEZ YÁÑEZ 


  


  


Arquitecto, COAG 2.170 Arquitecto, COAG 2.261 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria normativa 


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


2/56 


ÍNDICE 


ÍNDICE....................................................................................................... 2 


TITULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS ................................................................... 6 


CAPÍTULO I. ÁMBITO E VIXENCIA DO PLAN ESPECIAL.............................................................................. 6 
Art. 1.1.1. Fins e obxectivos.............................................................................................................. 6 
Art. 1.1.2. Documentación .............................................................................................................. 6 
Art. 1.1.3. Ámbito ............................................................................................................................. 6 
Art. 1.1.4. Vixencia ........................................................................................................................... 6 
Art. 1.1.5. Alteración do PEP-1.......................................................................................................... 6 
Art. 1.1.6. Interpretación .................................................................................................................. 7 
Art. 1.1.7. Clave de referencia a disposicións legais ou regulamentarias ....................................... 7 
Art. 1.1.8. Relación coa lexislación de ordenación urbanística e de protección do Patrimonio 


Cultural de Galicia........................................................................................................... 7 


CAPÍTULO II. DESENVOLVEMENTO DO CONTIDO DA NORMATIVA URBANÍSTICA....................................... 8 
Art. 1.2.1. Contido da Normativa Urbanística .................................................................................. 8 
Art. 1.2.2. Carácter integrado da normativa urbanística. Principios de aplicación. ........................ 8 
Art. 1.2.3. A Memoria Normativa...................................................................................................... 8 
Art. 1.2.4. Ordenanzas zonais .......................................................................................................... 8 
Art. 1.2.5. Ordenanzas Gráficas....................................................................................................... 8 
Art. 1.2.6. Catálogo de edificacións e elementos a protexer ......................................................... 9 
Art. 1.2.7. Planos de ordenación ..................................................................................................... 9 


TÍTULO II. DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PLAN ESPECIAL ................. 9 


CAPÍTULO I. DETERMINACIÓNS DE CARÁCTER XERAL............................................................................. 9 
Art. 2.1.1. Referencia ó planeamento superior................................................................................ 9 
Art. 2.1.2. Clasificación do solo do Plan Especial ............................................................................ 9 
Art. 2.1.3. Zonas de Ordenanza e Actuacións Asistemáticas .......................................................... 9 


CAPÍTULO II. DESENVOLVEMENTO DO PLAN ESPECIAL.......................................................................... 10 
Art. 2.2.1. Competencias .............................................................................................................. 10 
Art. 2.2.2. Réxime das actuacións ................................................................................................. 10 
Art. 2.2.3. Desenvolvemento do Plan Especial .............................................................................. 10 
Art. 2.2.4. Estudos de Detalle ......................................................................................................... 10 


CAPÍTULO III. EXECUCIÓN DO PLAN ESPECIAL ..................................................................................... 11 
Art. 2.3.1. Instrumentos................................................................................................................... 11 
Art. 2.3.2. Proxectos de Urbanización ............................................................................................ 11 
Art. 2.3.3. Proxectos de Obras Ordinarias de Urbanización............................................................ 11 
Art. 2.3.4. Proxectos de Edificación ............................................................................................... 11 


TÍTULO III. INTERVENCIÓN NA EDIFICACIÓN E USO DO SOLO ......................12 


CAPÍTULO I. LICENZAS ........................................................................................................................ 12 
Art. 3.1.1. Licenza urbanística ........................................................................................................ 12 
Art. 3.1.2. Actos suxeitos a licenza ................................................................................................. 12 
Art. 3.1.3. Comprobación previa................................................................................................... 12 
Art. 3.1.4. Resolución de licenzas .................................................................................................. 13 
Art. 3.1.5. Consultas previas á licenza municipal .......................................................................... 13 
Art. 3.1.6. Contido dos proxectos de edificación suxeitos a licenza urbanística ........................... 13 


CAPÍTULO II. DEBERES XERAIS DE CONSERVACIÓN .............................................................................. 14 
Art. 3.2.1. O deber de conservación ............................................................................................. 14 
Art. 3.2.2. Contido do deber de conservación.............................................................................. 14 
Art. 3.2.3. Condicións mínimas de seguridade, salubridade e ornato .......................................... 14 


CAPÍTULO III. OBRAS DE EDIFICACIÓN ................................................................................................ 15 
Art. 3.3.1. Tipos de actuacións e obras nos edificios ..................................................................... 15 
Art. 3.3.2. Obras nos edificios ........................................................................................................ 15 
Art. 3.3.3. Obras de conservación................................................................................................. 15 
Art. 3.3.4. Obras de consolidación ................................................................................................ 15 
Art. 3.3.5. Obras de acondicionamento ....................................................................................... 15 
Art. 3.3.6. Obras de restauración................................................................................................... 15 
Art. 3.3.7. Obras de rehabilitación ou reforma .............................................................................. 16 
Art. 3.3.8. Obras de reestruturación ............................................................................................... 16 
Art. 3.3.9. Obras de adición de plantas ........................................................................................ 16 
Art. 3.3.10. Obras de demolición .................................................................................................. 17 
Art. 3.3.11. Obras de nova edificación ......................................................................................... 17 
Art. 3.3.12. Obras de reconstrución ............................................................................................... 17 
Art. 3.3.13. Obras de substitución .................................................................................................. 17 
Art. 3.3.14. Obras de nova planta ................................................................................................. 17 
Art. 3.3.15. Obras de ampliación .................................................................................................. 17 
Art. 3.3.16. Obras de nova planta con conservación de elementos ............................................ 17 


CAPÍTULO IV. SITUACIÓN FÓRA DE ORDENACIÓN E FÓRA DE ORDENANZA .......................................... 18 
Art. 3.4.1. Clases de situacións de fóra de ordenación ................................................................ 18 
Art. 3.4.2. Efectos da cualificación de fóra de ordenación .......................................................... 18 
Art. 3.4.3. Réxime transitorio das edificacións en construción ou con licenza concedida á entrada 


en vigor do planeamento desconformes con este. ..................................................... 18 


TÍTULO IV. NORMAS XERAIS DA EDIFICACIÓN .............................................19 


CAPÍTULO I. REGULACIÓN BÁSICA E DEFINICIÓNS............................................................................... 19 
Art. 4.1.1. Regulación básica da edificación ................................................................................ 19 
Art. 4.1.2. Parcela .......................................................................................................................... 19 
Art. 4.1.3. Peches ou cercados de parcelas ................................................................................. 19 
Art. 4.1.4. Soar mínimo .................................................................................................................. 19 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria normativa 


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


3/56 


Art. 4.1.5. Parcela edificable ......................................................................................................... 19 
Art. 4.1.6. Aliñacións exteriores e interiores..................................................................................... 20 
Art. 4.1.7. Fronte de parcela.......................................................................................................... 20 
Art. 4.1.8. Fachada........................................................................................................................ 20 
Art. 4.1.9. Recuado ou recuado.................................................................................................... 20 
Art. 4.1.10. Entrantes na liña de fachada. Soportais...................................................................... 20 
Art. 4.1.11. Soportal ou pórtico ...................................................................................................... 20 
Art. 4.1.12. Corpos voados. ........................................................................................................... 20 
Art. 4.1.13. Medianeira .................................................................................................................. 21 
Art. 4.1.14. Rasante........................................................................................................................ 21 
Art. 4.1.15. Planta........................................................................................................................... 21 
Art. 4.1.16. Soto.............................................................................................................................. 21 
Art. 4.1.17. Semisoto ...................................................................................................................... 21 
Art. 4.1.18. Planta baixa................................................................................................................. 21 
Art. 4.1.19. Plantas altas................................................................................................................. 21 
Art. 4.1.20. Espazos baixo cuberta................................................................................................. 22 
Art. 4.1.21. Cubertas...................................................................................................................... 22 
Art. 4.1.22. Liña de cornixa ............................................................................................................ 22 
Art. 4.1.23. Altura máxima sobre rasante das edificacións............................................................ 22 
Art. 4.1.24. Altura de cuberta......................................................................................................... 22 
Art. 4.1.25. Altura de planta baixa ................................................................................................. 23 
Art. 4.1.26. Altura de pisos ............................................................................................................. 23 
Art. 4.1.27. Ocupación da parcela pola edificación.................................................................... 23 
Art. 4.1.28. Ocupación baixo rasante............................................................................................ 23 
Art. 4.1.29. Edificabilidade............................................................................................................. 23 
Art. 4.1.30. Edificacións complementarias .................................................................................... 23 
Art. 4.1.31. Usos ............................................................................................................................. 23 
Art. 4.1.32. Usos principais ou característicos ................................................................................ 23 
Art. 4.1.33. Usos compatibles. ....................................................................................................... 23 
Art. 4.1.34. Usos prohibidos ............................................................................................................ 23 
Art. 4.1.35. Tipoloxía edificatoria .................................................................................................... 24 
Art. 4.1.36. Preexistencias .............................................................................................................. 24 


CAPÍTULO II. CONDICIÓNS XERAIS DE USO ......................................................................................... 24 
Art. 4.2.1. Condicións e control de uso ......................................................................................... 24 
Art. 4.2.2. Usos principais. .............................................................................................................. 24 
Art. 4.2.3. Usos compatibles. ......................................................................................................... 24 
Art. 4.2.4. Regulación dos usos existentes ..................................................................................... 25 
Art. 4.2.5. Regulacións particulares dos usos permitidos ............................................................... 25 
Art. 4.2.6. Clasificación de usos permitidos ................................................................................... 25 
Art. 4.2.7. Usos prohibidos .............................................................................................................. 26 


CAPÍTULO III. CONDICIÓNS XERAIS DE VOLUME E OCUPACIÓN ........................................................... 26 
Art. 4.3.1. Volume edificable ......................................................................................................... 26 


Art. 4.3.2. Ocupación .................................................................................................................... 26 
Art. 4.3.3. Edificabilidade............................................................................................................... 26 
Art. 4.3.4. Altura.............................................................................................................................. 27 
Art. 4.3.5. Aliñación........................................................................................................................ 27 
Art. 4.3.6. Cubertas........................................................................................................................ 27 
Art. 4.3.7. Recuados ...................................................................................................................... 28 
Art. 4.3.8. Parcelas con espazos libre ou xardín............................................................................. 28 


CAPÍTULO IV. CONDICIÓNS HIXIÉNICO-SANITARIAS ............................................................................. 28 
Art. 4.4.1. Determinacións xerais.................................................................................................... 28 
Art. 4.4.2. Condicións particulares en edificios catalogados ........................................................ 28 


CAPÍTULO V. CONDICIÓNS ESTÉTICAS................................................................................................. 29 
Art. 4.5.1. Aplicación ..................................................................................................................... 29 
Art. 4.5.2. Carácter da edificación................................................................................................ 29 
Art. 4.5.3. Fragmentación volumétrica .......................................................................................... 29 
Art. 4.5.4. Liña de cornixa .............................................................................................................. 29 
Art. 4.5.5. Estruturación da cuberta ............................................................................................... 29 
Art. 4.5.6. Liña de forxado e semisoto ........................................................................................... 29 
Art. 4.5.7. Corpos voados .............................................................................................................. 29 
Art. 4.5.8. Proporción oco/muro..................................................................................................... 30 
Art. 4.5.9. Carácter dos ocos e vanos en fachada....................................................................... 30 
Art. 4.5.10. Soportais ...................................................................................................................... 31 
Art. 4.5.11. Tratamento de plantas baixas e locais comerciais ..................................................... 31 
Art. 4.5.12. Materiais ...................................................................................................................... 31 
Art. 4.5.13. Peches e cercados ..................................................................................................... 31 
Art. 4.5.14. Medianeiras ................................................................................................................. 33 
Art. 4.5.15. Carpintería exterior....................................................................................................... 33 
Art. 4.5.16. Elementos de protección ............................................................................................ 33 
Art. 4.5.17. Elementos sobrepostos á fachada.............................................................................. 34 
Art. 4.5.18. Cubertas...................................................................................................................... 34 
Art. 4.5.19. Elementos decorativos ................................................................................................ 34 
Art. 4.5.20. Cores ........................................................................................................................... 35 
Art. 4.5.21. Elementos de instalacións ........................................................................................... 35 
Art. 4.5.22. Estruturas, cimentacións e muros ................................................................................ 35 
Art. 4.5.23. Proxectos de carácter singular .................................................................................... 35 


TÍTULO V. NORMAS DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO...............................36 


CAPÍTULO I. CONDICIÓNS XERAIS ...................................................................................................... 36 
Art. 5.1.1. Artellamento da protección .......................................................................................... 36 
Art. 5.1.2. Patrimonio arquitectónico catalogado ......................................................................... 36 
Art. 5.1.3. Edificación non catalogada. ........................................................................................ 36 
Art. 5.1.4. Bens de Interese Cultural ............................................................................................... 36 
Art. 5.1.5. Obrigas dos propietarios dos bens incluídos no Catálogo ............................................ 36 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria normativa 


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


4/56 


CAPÍTULO II. CRITERIOS XERAIS DE INTERVENCIÓN NOS INMOBLES CATALOGADOS .............................. 37 
Art. 5.2.1. Determinacións xerais.................................................................................................... 37 
Art. 5.2.2. Tratamento da rehabilitación ........................................................................................ 37 
Art. 5.2.3. Obras de rehabilitación ou reforma .............................................................................. 37 
Art. 5.2.4. Reestruturación de cubertas.......................................................................................... 37 
Art. 5.2.5. Adición de edificación .................................................................................................. 37 
Art. 5.2.6. Tratamento de fachadas .............................................................................................. 37 
Art. 5.2.7. Mantemento de fachadas e elementos protexidos en caso de derrubo ou ruína 


declarada ..................................................................................................................... 38 
Art. 5.2.8. Tratamento de plantas baixas ....................................................................................... 38 


CAPÍTULO III. CONDICIÓNS PARTICULARES DA PROTECCIÓN DOS ELEMENTOS CATALOGADOS ............ 38 
Art. 5.3.1. Niveis de protección...................................................................................................... 38 
Art. 5.3.2. Protección integral......................................................................................................... 38 
Art. 5.3.3. Protección estrutural ...................................................................................................... 38 
Art. 5.3.4. Protección ambiental .................................................................................................... 39 
Art. 5.3.5. Cadro resumo das obras permitidas segundo os niveis de protección ........................ 39 


TÍTULO VI. NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN.................................. 40 


CAPÍTULO I. CONSIDERACIÓNS XERAIS ............................................................................................... 40 
Art. 6.1.1. Definición....................................................................................................................... 40 
Art. 6.1.2. División en zonas de ordenanza .................................................................................... 40 


CAPÍTULO II. ORDENANZA U1. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN NÚCLEO TRADICIONAL............................. 40 
Art. 6.2.1. Delimitación e ámbito................................................................................................... 40 
Art. 6.2.2. Criterios e parámetros de ordenación........................................................................... 40 
Art. 6.2.3. Condicións de uso......................................................................................................... 41 
Art. 6.2.4. Obras permitidas. .......................................................................................................... 41 
Art. 6.2.5. Condicións hixiénico-sanitarias. ..................................................................................... 41 
Art. 6.2.6. Condicións estéticas. .................................................................................................... 41 


CAPÍTULO III. ORDENANZA U2. COVAS-ADEGAS .................................................................................. 42 
Art. 6.3.1. Delimitación e ámbito................................................................................................... 42 
Art. 6.3.2. Criterios e parámetros de ordenación........................................................................... 42 
Art. 6.3.3. Condicións de uso......................................................................................................... 42 
Art. 6.3.4. Obras permitidas. .......................................................................................................... 42 
Art. 6.3.5. Condicións hixiénico-sanitarias. ..................................................................................... 42 
Art. 6.3.6. Condicións estéticas. .................................................................................................... 42 


CAPÍTULO IV. ORDENANZA U3. TERCIARIO .......................................................................................... 43 
Art. 6.4.1. Delimitación e ámbito................................................................................................... 43 
Art. 6.4.2. Criterios e parámetros de ordenación........................................................................... 43 
Art. 6.4.3. Condicións de uso......................................................................................................... 43 
Art. 6.4.4. Obras permitidas. .......................................................................................................... 43 
Art. 6.4.5. Condicións hixiénico-sanitarias. ..................................................................................... 43 


Art. 6.4.6. Condicións estéticas. .................................................................................................... 43 


CAPÍTULO V. ORDENANZA U4. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN ÁREA DE EXPANSIÓN ............................... 44 
Art. 6.5.1. Delimitación e ámbito................................................................................................... 44 
Art. 6.5.2. Criterios e parámetros de ordenación........................................................................... 44 
Art. 6.5.3. Condicións de uso......................................................................................................... 44 
Art. 6.5.4. Obras permitidas. .......................................................................................................... 45 
Art. 6.5.5. Condicións hixiénico-sanitarias. ..................................................................................... 45 
Art. 6.5.6. Condicións estéticas. .................................................................................................... 45 


CAPÍTULO VI. ORDENANZA U5. SISTEMA LOCAL DE DOTACIÓNS........................................................... 45 
Art. 6.6.1. Delimitación e ámbito................................................................................................... 45 
Art. 6.6.2. Criterios e parámetros de ordenación........................................................................... 45 
Art. 6.6.3. SLE-SC 01. Torre do Castro. ............................................................................................ 45 
Art. 6.6.4. SLE-SC 02. Porta do Castro. ........................................................................................... 45 
Art. 6.6.5. SLE-RE. Igrexa de Santa María........................................................................................ 46 
Art. 6.6.6. SLE-CE. Cemiterio. ......................................................................................................... 46 
Art. 6.6.7. SLE-DP-SC. Instalacións do parque deportivo-sociocultural. .......................................... 46 
Art. 6.6.8. Condicións hixiénico-sanitarias. ..................................................................................... 46 
Art. 6.6.9. Condicións estéticas. .................................................................................................... 47 


CAPÍTULO VII. ORDENANZA U6. SISTEMA LOCAL DE INFRAESTRUTURAS .................................................. 47 
Art. 6.7.1. Delimitación e ámbito................................................................................................... 47 
Art. 6.7.2. SLI-AM 01 e SLI-AM 02. Aparcamento / espazo multiusos.............................................. 47 
Art. 6.7.3. SLI-SU. Fonte e lavadoiro................................................................................................ 48 
Art. 6.7.4. Condicións de uso......................................................................................................... 48 
Art. 6.7.5. Condicións hixiénico-sanitarias. ..................................................................................... 48 
Art. 6.7.6. Condicións estéticas. .................................................................................................... 48 


CAPÍTULO VIII. ORDENANZA U7. SISTEMA LOCAL DE ESPAZOS LIBRES / ZONAS VERDES........................... 48 
Art. 6.8.1. Delimitación e ámbito................................................................................................... 48 
Art. 6.8.2. SLV-EL. Prazas. ................................................................................................................ 48 
Art. 6.8.3. SLV-PD. Parque deportivo-sociocultural (golf)................................................................. 49 
Art. 6.8.4. Condicións aplicables aos espazos libres privados....................................................... 49 
Art. 6.8.5. Condicións hixiénico-sanitarias. ..................................................................................... 49 
Art. 6.8.6. Condicións estéticas. .................................................................................................... 49 


CAPÍTULO XIX. ORDENANZA U8. SOLO RÚSTICO.................................................................................. 50 
Art. 6.9.1. Delimitación e ámbito................................................................................................... 50 
Art. 6.9.2. Criterios e parámetros de ordenación........................................................................... 50 
Art. 6.9.3. Condicións de uso......................................................................................................... 50 
Art. 6.9.4. Obras permitidas. .......................................................................................................... 50 
Art. 6.9.5. Condicións estéticas. .................................................................................................... 50 


CAPÍTULO X. ACTUACIÓNS ASISTEMÁTICAS.......................................................................................... 51 
Art. 6.10.1. Definición..................................................................................................................... 51 
Art. 6.10.2. Actuacións de ampliación do espazo público. .......................................................... 51 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria normativa 


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


5/56 


Art. 6.10.3. Intervención sobre o fito referencial do conxunto. ...................................................... 51 
Art. 6.10.4. Actuación hostaleira privada vencellada á torre. ....................................................... 51 
Art. 6.10.5. Completación de edificación..................................................................................... 51 
Art. 6.10.6. Subvencións. ............................................................................................................... 51 


TÍTULO VII. NORMAS DE URBANIZACIÓN..................................................... 52 


CAPÍTULO I. CONDICIÓNS RELATIVAS Á REDE VIARIA, MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE........................... 52 
Art. 7.1.1. Rede viaria..................................................................................................................... 52 
Art. 7.1.2. Aparcadoiros. ................................................................................................................ 52 
Art. 7.1.3. Ordenanza de tráfico e circulación. ............................................................................. 52 
Art. 7.1.4. Eliminación de barreiras arquitectónicas....................................................................... 52 


CAPÍTULO II. CONDICIÓNS DA URBANIZACIÓN.................................................................................... 53 
Art. 7.2.1. Pavimentación............................................................................................................... 53 
Art. 7.2.2. Xardíns, arborado e vexetación .................................................................................... 53 
Art. 7.2.3. Mobiliario urbano........................................................................................................... 53 
Art. 7.2.4. Sinalización .................................................................................................................... 54 
Art. 7.2.5. Contedores de lixo ........................................................................................................ 54 


CAPÍTULO III. CONDICIÓNS DAS REDES DE INFRAESTRUTURAS............................................................... 54 
Art. 7.3.1. Instalacións eléctricas, alumeado público, telefonía e similares .................................. 54 
Art. 7.3.2. Depósitos de gas........................................................................................................... 54 
Art. 7.3.3. Evacuación de pluviais.................................................................................................. 54 


TÍTULO VIII. XESTIÓN COMPLEMENTARIA DO PLAN ESPECIAL........................ 55 


CAPÍTULO I. FOMENTO DA REHABILITACIÓN ........................................................................................ 55 
Art. 8.1.1. Área de rehabilitación integrada................................................................................... 55 
Art. 8.1.2. Ordenanza de axudas á rehabilitación......................................................................... 55 
Art. 8.1.3. Tipos de axudas............................................................................................................. 55 


CAPÍTULO II. COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA........................................................................... 55 
Art. 8.2.1. Convenios...................................................................................................................... 55 
Art. 8.2.2. Delegación de atribucións ............................................................................................ 55 


ANEXO: CONVENIOS. .............................................................................. 56 
 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria normativa 


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


6/56 


TITULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS 


 


CAPÍTULO I. ÁMBITO E VIXENCIA DO PLAN ESPECIAL 
 


 


Art. 1.1.1. Fins e obxectivos. 


1. O presente Plan Especial de Protección do Núcleo do Castro (PEP-1), no concello do Barco de 


Valdeorras, ten por finalidade (no ámbito delimitado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal para 


dito núcleo), a regulación dos usos do solo e a edificación tal e como se definen nos Planos de 


Ordenación, que á súa vez recollen as determinacións do vixente PXOM de O Barco de Valdeorras. 


2. Son obxectivos do PXOM no ámbito do PEP-1 os así especificados nos epígrafes correspondentes 


da Memoria Descritiva do presente Plan Especial. A presente Normativa é de aplicación no ámbito 


do PEP-1 e substitúe especificamente ó artigo 179, Ordenanza de solo do núcleo rural de O Castro 


do PXOM vixente (que quedará derogada unha vez entre en vigor o presente planeamento de 


desenvolvemento), e resto de disposicións do PXOM que contradigan as disposicións normativas do 


presente documento no seu ámbito de aplicación. 


 


 


Art. 1.1.2. Documentación 


O PEP-1 consta dos seguintes documentos, que deberán ter unha lectura integrada: 


• Memoria Descritiva.  


• Memoria Normativa 


• Planos de Información e Ordenación 


• Ordenanzas gráficas 


• Catálogo da edificación. 


• Memoria Arqueolóxica  


• Estudo Económico - Financeiro 


• Estudo da iluminación 


 


 


Art. 1.1.3. Ámbito 


1. O ámbito do PEP-1 é o fixado polo vixente PXOM de O Barco corrixido con pequenos axustes de 


bordo derivados da ordenación de detalle, e aparece expresado graficamente nos distintos planos 


do presente documento. 


 


 


Art. 1.1.4. Vixencia 


1. O PEP-1 non entrará en vigor ata que se publiquen no Boletín Oficial da Provincia os textos íntegros 


do acordo de Aprobación Definitiva e da Normativa, e unha vez transcorrido o prazo previsto na lei. 


2. A súa vixencia será indefinida, sen prexuízo da súa revisión ou modificación nos supostos 


legalmente previstos. 


 


 


Art. 1.1.5. Alteración do PEP-1 


1. As previsións contidas no PEP-1 teñen vixencia indefinida, dende a súa aprobación definitiva.. 


2. Será procedente a súa revisión cando se de algunha das seguintes circunstancias: 


a) Cando a poboación de feito residente permanentemente no ámbito do Plan Especial, 


segundo indiquen o Padrón Municipal de Habitantes (PMH) ou o Censo de Poboación, 


supere as 416 persoas. 


b) Cando resulte afectado por un plan de superior xerarquía. 


c) Cando se produza algún acontecemento extraordinario que faga inviable a ordenación 


proposta. 


3. Poderanse levar a cabo modificacións puntuais do presente PEP-1 sen ter o carácter de revisión, 


sempre que estas modificacións se axusten ao disposto nos artigos 93 e 94 da Lei 9/2002 de 30 de 


decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (LOUGA), coas 


modificación derivadas da Lei 15/2004, do 29 de decembro e a Lei 6/2008 de Presidencia da Xunta, 


de Medidas Urxentes en Materia de Vivenda e Solo, e no seu caso as da Lei 6/2007, do 11 de maio, 


de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia. As modificacións 


derivarán de circunstancias novas que se consideren de especial interese pola Administración 


Municipal e/ou pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ou organismo que substitúa. 


4. Non será procedente á alteración do PEP-1 nos seguintes casos: 
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a) Nos supostos expresamente previstos na presente Normativa. 


b) Nos supostos en que o PEP-1 remite a Ordenanzas ou Regulamentos municipais específicos. 


c) Para resolver as dúbidas xeradas que poidan solventarse mediante o exercicio das 


facultades interpretativas que se detallan no Art. 1.1.6. 


d) Para rectificacións do Catálogo, derivadas da declaración de interese cultural de 


determinados bens ou de acordos municipais debidamente motivados, procederase 


conforme ao previsto nos artigos referidos aos réximes de protección aplicables a 


edificacións con valor patrimonial individual. 


 


 


Art. 1.1.6. Interpretación 


1. As cuestións de interpretación que se susciten na aplicación do PEP-1, serán resoltas polos servizos 


técnicos municipais, e aprobadas pola Comisión Municipal de Urbanismo. No seu caso, previa a 


aprobación pola Comisión Municipal de Urbanismo, a proposta de resolución será remitida á 


Consellería de Cultura para emisión de informe que avaliará a súa adecuación á protección do 


patrimonio arquitectónico.  


2. Os acordos interpretativos ou aclaratorios que teñan alcance xeral incorporaranse ao presente 


plan como anexos ao mesmo. 


3. En caso de discrepancia, a documentación cartográfica prevalecerá sobre o texto escrito, agás 


erro material, que deberá ser rectificado. 


 


 


Art. 1.1.7. Clave de referencia a disposicións legais ou regulamentarias 


1. Deben entenderse do seguinte xeito as referencias que na presente Normativa se fan de forma 


abreviada a disposicións legais ou regulamentarias de carácter xeral. 


“Real Decreto Legislativo” (RD), RD 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto 


refundido da lei do solo. 


“Ley del Patrimonio Histórico Español” (LPHE), á Lei 16/1985, de 29 de Xuño, do Patrimonio 


Histórico Español. 


“Lei 6/2008”, do 19 de Xuño, de Medidas Urxentes en materia de Vivenda e Solo, pola que se 


modifica a lei 9/2002 do 30 de Decembro de ordenación urbanística e protección do medio 


rural de Galicia. 


“Lei 6/2007”, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e 


do litoral de Galicia. 


“Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia” (LOUGA), Lei 9/2002, 


do 30 de Decembro e as súas modificacións posteriores. 


 “Lei 8/95”, do 30 de Outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG) 


“Ley 30/92” ou (LRJPAC), a Lei 30/1992, de 26 de Novembro, sobre o Réxime Xurídico das 


Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común. 


“Reglamento de Planeamiento Urbanístico” (RPU), o aprobado con esa denominación por 


Real Decreto 2159/1978, de 23 de Xuño. 


“Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo 


de Galicia” (RDUG), Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro. 


“Reglamento de Disciplina Urbanística” (RDU), o aprobado con esa denominación por Real 


Decreto 2187/1978, de 23 de Xuño. 


2. Cando algunha das disposicións mencionadas ou calquera outra que resulte aplicable no ámbito 


do Plan Especial sexa obxecto de modificación, as referencias entenderanse feitas aos preceptos 


que modifiquen ou substitúan aos citados nas presentes ordenanzas.  


 


 


Art. 1.1.8. Relación coa lexislación de ordenación urbanística e de protección do Patrimonio 


Cultural de Galicia 


1. O presente PEP-1 redáctase atendendo as disposicións establecidas para os Plan Especias de 


Protección na Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e as 


súas modificacións posteriores e a Lei 8/95, do 30 de Outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. 
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CAPÍTULO II. DESENVOLVEMENTO DO CONTIDO DA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 


Art. 1.2.1. Contido da Normativa Urbanística 


1. A Normativa Urbanística está constituída por aquelas disposicións substantivas do PEP-1, textuais ou 


gráficas, que conteñen parámetros de ordenación obrigatorios, e as súas determinacións se atopan 


integradas nos seguintes documentos: 


a) Memoria Normativa  


b) Planos de Ordenación 


c) Ordenanzas Gráficas 


d) Catálogo da Edificación. 


 


 


Art. 1.2.2. Carácter integrado da normativa urbanística. Principios de aplicación. 


1. A Memoria Normativa que constitúe este documento contén as determinacións normativas que 


regulan o réxime urbanístico no ámbito ordenado polo PEP-1. 


2. As condicións exactas da ordenación aplicable a cada parcela fíxanse ó traveso das disposicións 


que lle afectan nos planos de ordenación, nas ordenanzas gráficas, no catálogo da edificación e 


nas propia memoria normativa. As ferramentas de ordenación empregadas dentro da memoria 


normativa son a definición de usos e as ordenanzas zonais de aplicación en cada caso. 


Deste xeito se definen os parámetros informativos e normativos necesarios para definir o réxime 


urbanístico pormenorizado sobre cada unha das unidades parcelarias. 


3. O contido da protección articularase nos catálogos, onde se relacionan os bens a protexer coas 


circunstancias que en cada un deles concorran, e en base á regulación dos réximes de protección 


desenvolvidos no presente documento. No PEP-1 desenvólvese un único catálogo de edificación e 


elementos construídos a efectos de configurar un documento sinxelo, flexible e manexable, de fácil 


aplicación dada a escala urbana do ámbito ordenado. 


 


 


Art. 1.2.3. A Memoria Normativa 


1. A Memoria Normativa define o listado de usos e obras posibles no ámbito do PEP-1. Unha vez 


definidos estes, establece asemade distintas ordenanzas zonais nas que se recollen as actuacións 


posibles en cada unidade parcelaria. Este contido normativo ten o seu reflexo nos distintos planos de 


ordenación.  


 


 


Art. 1.2.4. Ordenanzas zonais 


1. As ordenanzas zonais, incluídas na presente Memoria Normativa, establecen, con carácter xeral, 


as posibilidades de actuación urbanística sobre cada unidade parcelaria incluída no PEP-1. A súa 


lectura e aplicación deberase facer de xeito integrado cos planos de ordenación, as ordenanzas 


gráficas e o catálogo do Plan. 


2. Defínense as seguintes ordenanzas zonais dentro do ámbito do PEP-1: 


Ordenanza U1: Residencial unifamiliar en núcleo tradicional 


Ordenanza U2: Covas - Adegas 


Ordenanza U3: Terciario - Pazo  


Ordenanza U4: Terciario 


Ordenanza U5: Residencial unifamiliar en zona de expansión. 


Ordenanza U6: Sistema local de dotacións 


Ordenanza U7 Sistema local de infraestruturas 


Ordenanza U8: Sistema local de espazos libres / zonas verdes 


 


 


Art. 1.2.5. Ordenanzas Gráficas 


1. As ordenanzas gráficas recollen de xeito gráfico, as posibilidades de actuación e determinacións 


previstas polo Plan sobre cada unidade edificatoria. A súa lectura e aplicación deberase facer de 


xeito integrado coa Memoria Normativa, os Planos de Ordenación e o Catálogo do PEP-1. 


2. As ordenanzas gráficas constitúen unha parte diferenzada do documento do Plan Especial. 


Recollen o ámbito do Núcleo Rural do Castro de Valdeorras, clasificado como Solo de Núcleo Rural 


Tradicional, e a Zona de Expansión no ámbito vencellada ao Pazo dos Flórez, ao considerar esta 


zona merecedora dun tratamento singular polos seus valores arquitectónicos e tipoloxía urbanística 


coherente.  


3. O seu contido e estrutura desenvólvese conforme aos seguintes aspectos:  


a) Fan referencia ás distintas rúas seguindo unha orde de distribución dende o centro do 


núcleo ata os seus límites.  
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b) As edificacións que configuran cada alzado da rúa veñen relacionadas co plano guía de 


planta.  


c) Unha liña azul establece a envolvente da edificación, e representa a altura máxima de 


cornixa que poden alcanzar en cada caso as construcións existentes ou novas, no caso de 


ser posibles. Cunha liña de trazos sinálanse aquelas edificacións que superan en altura a 


proposta para o conxunto, provocando con frecuencia un deterioro ambiental do espazo 


público no que se sitúan.  


e) A ordenanza gráfica mostra de forma individualizada a catalogación e o nivel de 


protección asignado a cada un dos edificios e muros incluídos no alzado de conxunto.  


f) Os textos vinculados ás distintas edificacións regulan a adaptación estética dos elementos 


catalogados conforme á normativa establecida, e desenvólvense a modo de 


recomendación no resto de elementos, a fin de acadar a necesaria adecuación 


ambiental de construcións ou elementos arquitectónicos fóra de contexto.  


 


 


Art. 1.2.6. Catálogo de edificacións e elementos a protexer 


1. O Catálogo de edificacións e elementos a protexer desenvolve o contido da protección sobre 


aqueles inmobles que o Plan considera de especial valor, sobre os que se establecen 


determinacións específicas.  


2. Cada ficha do Catálogo consta dunha páxina en formato A3, na que se incorpora a 


identificación, planimetría, descrición e estado de conservación do elemento, indicando do nivel de 


protección e a ordenanza aplicable. 


 


 


Art. 1.2.7. Planos de ordenación 


1. Os planos de ordenación constitúen coa memoria normativa, as ordenanzas gráficas e o 


Catalogo, o conxunto normativo do PEP-1 que na súa lectura integrada establece as actuacións 


permitidas polo Plan.  


2. Nos planos de ordenación recóllense parámetros cualitativos (como clasificación, cualificación ou 


nivel de protección), e cuantitativos (de carácter xeométrico como alturas da edificación permitidas, 


aliñacións e rasantes etc.), que definen as posibilidades de actuación sobre a edificación e o 


espazo baleiro, nos casos en que se permite. 


 


TÍTULO II. DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PLAN 
ESPECIAL 
 


CAPÍTULO I. DETERMINACIÓNS DE CARÁCTER XERAL 
 


Art. 2.1.1. Referencia ó planeamento superior 


1. O PEP 1 se redacta, como planeamento de desenvolvemento, atendendo as disposicións de 


carácter xeral establecidas no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de O Barco de 


Valdeorras, aprobado con data de 27 de xuño de 2003, e con arranxo ás disposicións que sobre a 


formulación do planeamento de desenvolvemento realiza a LOUGA no seu artigo 62. 


 


 


Art. 2.1.2. Clasificación do solo do Plan Especial 


1. O solo ordenado polo PEP presenta diferentes clasificacións de solo, establecidas polo PXOM: 


• Solo de núcleo rural, nas categoría de núcleo tradicional e de zona de expansión. 


• Solo rústico, na categoría de protección ordinaria. 


2. O PEP 1, atendendo ós principios establecidos no artigo anterior, mantén a clasificación do solo 


establecida polo PXOM, reaxustando os límites conforme á realidade física e á escala manexada, 


dentro dos parámetros fixados pola lei. 


 


 


Art. 2.1.3. Zonas de Ordenanza e Actuacións Asistemáticas 


1. Co obxecto de regular de xeito pormenorizado a actividade urbanística no ámbito abranguido 


polo PEP, procedeuse ao establecemento de zonas de ordenanza. 


2. Defínense distintas ordenanzas en función da cualificación específica prevista polo Plan Especial 


de Protección (que atende a protección e desenvolvemento do patrimonio construído existente 


segundo a realidade subxacente), dentro da superficie delimitada nos planos de ordenación como 


“límite do PEP” en función do seu tratamento específico. Sobre estas ordenanzas zonais precísanse os 


parámetros que haberán de regular de xeito pormenorizado a actividade urbanística. 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria normativa 


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


10/56 


3. Dadas as características do territorio no que se actúa e clasificación prevista polo PXOM para o 


ámbito (solo de núcleo rural tradicional), non se definen áreas de xestión, entendidas como ámbitos 


territoriais de reparto de cargas e beneficios. Establécense determinadas actuacións asistemáticas 


para a consecución de solo dedicado a equipamentos locais e espazos públicos. Os convenios que 


avalan as citadas actuacións aparecen recollidos como anexo ao presente documento, garantindo 


vía concertación a execución de todas as intervencións previstas. Establécese a actuación pública 


vía expropiación con carácter subsidiario para a obtención de solo. 


 


 


 


CAPÍTULO II. DESENVOLVEMENTO DO PLAN ESPECIAL 
 


Art. 2.2.1. Competencias 


1. De conformidade co previsto no artigo 83 da LOUGA, a competencia para a redacción e 


execución do PEP corresponderá ao Excmo. Concello de O Barco de Valdeorras, e no seu caso á 


Comunidade Autónoma de Galicia ou ao Estado, nas súas respectivas competencias de actuación. 


Agás que expresamente se dispoña outra cousa, entenderase que administración prioritaria 


actuante é o Concello. 


 


 


Art. 2.2.2. Réxime das actuacións 


1. As actuacións previstas no Plan Especial levaranse a cabo con arranxo ao Programa de Actuación 


que forma parte da documentación do mesmo no seu apartado de Estudo Económico e Financeiro. 


2. Para a obtención dos distintos equipamentos, espazos libres e zonas verdes como operacións 


illadas asistemáticas, o PEP aposta polo establecemento de convenios cos particulares como 


método de intervención preferente no solo e a utilización do sistema de expropiación como sistema 


de actuación subsidiario.  


3. Sen prexuízo de que se empreguen calquera das modalidades previstas na lexislación vixente 


para a execución do PEP, o Concello poderá aplicar a expropiación forzosa para garantir o 


cumprimento das determinacións deste. Nestes casos, a xestión das expropiacións poderá levarse a 


cabo directa ou indirectamente, conforme ao previsto na lexislación de réxime local. 


 


 


Art. 2.2.3. Desenvolvemento do Plan Especial 


1. As determinacións do PEP serán de aplicación inmediata e directa, e desenvolveranse mediante 


actuacións edificatorias suxeitas á obtención previa das licenzas correspondentes en aplicación das 


ordenanzas incluídas no TÍTULO IV do presente documento, así como das determinacións contidas 


nos volumes integrantes da Normativa Urbanística, e no seu caso nas Fichas de Catálogo da 


Edificación. 


 


 


Art. 2.2.4. Estudos de Detalle 


1. Redactaranse Estudos de Detalle, cando así se establece na presente Normativa ou cando fose 


requirido pola Administración competente nos casos de dunha maior precisión técnica ordenadora 


encol dos parámetros determinantes da ordenación detallada establecida no PEP. 


2. Os Estudos de Detalle limitaranse ás finalidades previstas na lexislación urbanística vixente (Art. 73 


LOUGA): 


a) Completar ou reaxustar aliñacións ou rasantes 


b) Ordenar os volumes edificables 


c) Concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións complementarias do 


planeamento 


d) Calquera outra que fóra autorizada pola lexislación aplicable 


3. Os Estudos de Detalle conterán a seguinte documentación: 


a) Plano de situación a unha escala mínima 1:500. 


b) Planos de ordenación xeral a unha escala mínima 1:250 con indicación dos usos previstos. 


Nos espazos públicos diferenciaranse as superficies destinadas aos distintos usos previstos 


(carrís, beirarrúa, estacionamento, paseo,...) e, no seu caso, o esquema de axardinamento. 


c) Definiranse alzados esquemáticos de fachadas, así como normas e recomendacións 


respecto da composición e o tratamento das mesmas, en desenvolvemento do marco 


regulador establecido no PEP. 
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CAPÍTULO III. EXECUCIÓN DO PLAN ESPECIAL 
 


Art. 2.3.1. Instrumentos 


1. A execución material das determinacións do PEP efectuarase a través dos seguintes instrumentos, 


sen prexuízo da habilitación doutros: 


a) Proxectos de Urbanización 


b) Proxectos de Obras Ordinarias de Urbanización 


c) Proxectos de Edificación 


 


 


Art. 2.3.2. Proxectos de Urbanización 


1. Os Proxectos de Urbanización terán por obxecto a definición técnica precisa para a realización 


das obras de acondicionamento urbanístico do solo, en execución do determinado polo 


planeamento. 


2. O seu contido, tramitación e efectos, logo de aprobarse, serán os establecidos na lexislación 


urbanística vixente, neste caso, no artigo 110 da LOUGA. 


 


 


Art. 2.3.3. Proxectos de Obras Ordinarias de Urbanización 


1. Considéranse Obras Ordinarias todas aquelas non incluídas nos Proxectos de Urbanización, que 


polo seu contido esixen a realización dun proxecto técnico. 


2. As Obras Ordinarias de Urbanización redactaranse por parte dos particulares cando sexa 


necesario completa-la urbanización do espazos público inmediato ás parcelas que precisen da súa 


execución para consecución da condición de soar, ou naqueles casos que así o indique as 


condicións dunha licenza de edificación concedida. Serán actos suxeitos a licenza e poderán ser 


executadas de maneira simultánea ás de edificación se así estivese contemplado na licenza 


correspondente, e non poderá autorizarse o uso da edificación ata que non se completasen as 


obras de urbanización. 


 


 


Art. 2.3.4. Proxectos de Edificación 


1. Enténdese por Proxecto de Edificación aquel que contén tódalas determinación xerais e 


particulares para o desenvolvemento das clases de obras definidas no TÍTULO III.CAPÍTULO III. para os 


contidos que se regulan nos: TÍTULO IV, TÍTULO V e TÍTULO VI da presente Normativa, e demais 


disposición sectoriais aplicables, de obrigado cumprimento para a posterior execución das obras de 


edificación. 


2. O contido dos Proxectos de Edificación desenvólvese no Art. 3.1.6. da presente Normativa. 


3. Con carácter subsidiario, e en relación ao non disposto no presente PEP, o contido do proxecto de 


urbanización cumprirá o establecido polo Planeamento Xeral e a normativa aplicable en cada 


caso. 
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TÍTULO III. INTERVENCIÓN NA EDIFICACIÓN E USO DO SOLO 
 


CAPÍTULO I. LICENZAS 
 


Art. 3.1.1. Licenza urbanística 


1. A licenza urbanística ten por finalidade comprobar que os actos de ocupación, construción, 


edificación e uso do solo e do subsolo proxectados se axustan ao ordenamento urbanístico vixente.  


2. Para a concesión da licenza verificarase se o aproveitamento proxectado se axusta ao 


susceptible de apropiación e se as obras e usos proxectados reúnen as condicións esixibles de 


seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade. 


 


 


Art. 3.1.2. Actos suxeitos a licenza 


1. Están suxeitos á previa licenza dentro do ámbito do PEP, sen prexuízo das autorizacións que fosen 


procedentes conforme a lexislación específica aplicable, todo acto de edificación, así como os 


actos de uso do solo e subsolo, as obras de nova planta, a modificación da estrutura ou aspecto 


exterior das edificacións, a primeira utilización dos edificios e a modificación do uso dos mesmos, a 


demolición das construcións, a colocación de carteis, rótulos e similares, a tala de árbores e 


calquera outros actos recollidos no artigo 10 do Regulamento de Disciplina Urbanística para o 


desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro), ou 


aqueles recollidos no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras. 


2. Cando os actos de edificación e uso do solo fosen realizados por particulares en terreos de 


dominio público, esixirase tamén licenza, sen prexuízo das autorizacións ou concesións que sexa 


pertinente outorgar por parte do ente titular do dominio público. 


3. A falla de autorización ou concesión ou a súa denegación impedirá ao particular obter a licenza, 


e ao órgano competente outorgala. 


 


 


Art. 3.1.3. Comprobación previa 


1. Con carácter previo á solicitude de licenza, os interesados poderán solicitar a inclusión do edificio 


nun réxime de protección superior ao que tivese asignado nese momento. 


2. Os servizos técnicos municipais comprobarán que as obras previstas encaixan nalgunha das 


clases de intervención admisibles de acordo co réxime de protección a que está sometido e 


actuarán en base ao seguinte protocolo: 


3. En caso de discrepancia coa clasificación da intervención, comunicarase ao interesado no prazo 


de 15 días naturais a contar dende a data de presentación do escrito ao que se refire o apartado 


anterior no rexistro xeral do Concello, co fin de proceder ao reaxuste da clasificación. 


4. En caso de conformidade coa clasificación procederase do seguinte modo: 


a) Cando se trate de obras de Mantemento Ordinario (conservación, consolidación ou 


acondicionamento), comunicarase ao interesado no prazo de 15 días naturais a contar 


dende a data de presentación do escrito ao que se refire o apartado anterior, no rexistro 


xeral do Concello, que pode proceder á solicitude de licenza. 


b) Cando se trate de obras propias das restantes clases de intervención, sinalaranse os 


elementos a respectar segundo o presente PEP e procederase, no seu caso, ao reaxuste 


do réxime de protección aplicable, no prazo de 15 días naturais a contar dende a data 


de presentación do escrito ao que se refire o apartado anterior, no rexistro xeral do 


Concello. 


Pasado este trámite, o interesado poderá presentar a solicitude de licenza, acompañada da 


documentación a que se refire o Art. 30. 


5. Os prazos para a realización das actuacións reguladas nos apartados anteriores non se terán en 


conta no cómputo dos establecidos para o outorgamento ou denegación de licenzas, que correrán 


dende a data de presentación da solicitude, conforme ao establecido na lexislación xeral 


aplicable. 
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Art. 3.1.4. Resolución de licenzas 


1. As licenzas outorgaranse de acordo coas previsións da lexislación urbanística e reguladora do 


patrimonio histórico-artístico e no seu desenvolvemento polo presente PEP. 


2. O procedemento de resolución das licenzas urbanísticas axustarase ao previsto na lexislación de 


réxime local, correspondéndolle ao Concello a competencia para outorgalas. 


 


 


Art. 3.1.5. Consultas previas á licenza municipal 


1. Con carácter voluntario e anterior á petición de licenza, os interesados poderán solicita-la 


aprobación de consultas previas, para o cal deberán presentar unha proposta de intervención, a 


modo de anteproxecto, que constará como mínimo dos seguintes documentos: 


a) Copia cotexada da escritura de propiedade do inmoble ou da parcela sobre a que se 


actúa ou documento acreditativo de igual valor administrativo. 


b) Memoria descritiva 


c) Memoria xustificativa do cumprimento do axuste ás determinacións de PEP 


d) Plano de situación, segundo a documentación do PEP 


e) Planos de plantas e seccións actuais 


f) Alzados existentes en relación co seu contorno a escala mínima 1:200, segundo a 


documentación do PEP 


g) Fotografías, exteriores e interiores, significativas do estado actual 


h) Proposta a realizar en planta, alzados, seccións e relacións de materiais a empregar 


incluído propostas de cor no seu caso 


2. Con motivo da solicitude de consultas previas, os Servizos Técnicos Municipais poderán recoller 


información sobre o inmoble obxecto da consulta. A tal fin, facilitaráselles a entrada e os medios 


necesarios para facer as comprobacións que estimen oportunas, podendo requirir todo tipo de 


información complementaria. 


3. As consultas previas serán informados polos Servizos Técnicos Municipais a obxecto de ditame do 


Órgano Municipal competente. 


 


 


Art. 3.1.6. Contido dos proxectos de edificación suxeitos a licenza urbanística 


1. Os proxectos técnicos que desenvolvan intervencións sobre edificacións ou parcelas existentes no 


ámbito do PEP deberán xustificar: 


a) O cumprimento do establecido para o nivel de protección de que se trate, no caso de 


que a parcela acolla un ben incluído no Catálogo de Edificacións 


b) O cumprimento das condicións xerais de planeamento aplicables á zona de que se trate. 


c) O estrito cumprimento das condicións específicas aplicables á parcela en cuestión 


establecidas no conxunto normativo do PEP-1. 


d) No caso de terse solicitado a aprobación de Consultas Previas, deberase acompañar 


copia do ditame municipal adoptado. 


2. A documentación gráfica do proxecto técnico na que se fundamenta a licenza, recollerá 


suficientemente a situación actual do edificio e o seu contorno inmediato, que abranguerá como 


mínimo a mazá na que se atope o edificio e a rúa á que de fronte a edificación, xustificando a 


adaptación do proxecto mediante a súa planta e alzados a escala mínima 1:100, todo isto sen 


prexuízo da documentación ordinaria esixible ao proxecto segundo os casos. Entre a 


documentación a presentar incluirase documentación fotográfica do conxunto ou contorno no que 


se enclave, así como o alzado do tramo da rúa con inclusión da edificación proxectada e 


indicación da textura e cor de cantos elementos conformen a edificación. 


3. As intervencións de acondicionamento de locais de edificios existentes nos que non sexa 


necesario a presentación dun proxecto arquitectónico por non afectar a cambios substanciais na 


distribución ou non incidir sobre elementos característicos interiores da edificación consubstanciais á 


tipoloxía edificatoria, así como elementos estruturais ou fachadas contarán, sen prexuízo da 


documentación ou proxecto esixido pola normativa sectorial de aplicación, cunha memoria sobre a 


actividade e solución adoptada, planos do estado actual con descrición dos elementos existentes, 


materiais e antigüidade, planos da solución proposta e xustificación do cumprimento do Código 


Técnico da Edificación e Ordenanzas Municipais de aplicación. 


4. En calquera caso, os Servizos Técnicos Municipais poderán solicitar ou requirir todo tipo de 


información complementaria, incluso o acceso á propiedade para establecer os elementos de 


valor, que a efectos deste Plan Especial, se consideren susceptibles de conservación ou protección. 
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CAPÍTULO II. DEBERES XERAIS DE CONSERVACIÓN 
 


Art. 3.2.1. O deber de conservación 


1. Os propietarios das edificacións, terreos e instalacións situados no ámbito do presente Plan 


Especial deberán destinalos efectivamente ao uso previsto no planeamento urbanístico e mantelos 


en condicións de seguridade, salubridade e ornato público. 


Ademais, os propietarios das edificacións e instalacións integrantes do patrimonio cultural incluídos 


no ámbito do Núcleo Rural de O Castro están obrigados a conservalos, coidalos e protexelos 


debidamente para asegura-la súa integridade e evita-la súa perda, destrución ou deterioro. 


2. O Concello de O Barco garantirá a protección, conservación e arrequecemento do patrimonio 


cultural do Núcleo Rural de O Castro, tendo a obriga de protexer, defender, realizar e dar a coñecer 


o valor cultural dos bens que o integran. Correspóndelle adoptar en caso de urxencia, as medidas 


cautelares necesarias para salvagarda-los bens do patrimonio cultural que se visen ameazados. 


3. No caso de existir razóns de utilidade pública ou interese social que aconsellaran a conservación 


do inmoble, as Administracións competentes poderán optar por subvencionar o exceso de custo 


sobre a obriga xeral de conservación, ordenando ao propietario a execución ao seu cargo do 


conxunto de obras necesarias comprendidas dentro do porcentaxe do 50% do valor actual do 


inmoble. 


 


 


Art. 3.2.2. Contido do deber de conservación 


1. Considéranse contidas neste deber de conservación os seguintes tipos de obras e actuacións: 


a) As actuacións necesarias para asegurar o correcto uso e funcionamento dos servizos e 


elementos propios das construcións e a reposición habitual dos seus compoñentes. 


b) As obras en edificios que , sen exceder no seu custe de execución do 50% do valor actual 


do inmoble, excluído o valor do solo, repoñan as construcións e instalacións ás súas 


condicións preexistentes de seguridade e/ou salubridade, reparando ou consolidando os 


elementos danados que afecten á súa estabilidade ou sirvan ao mantemento das súas 


condicións básicas de uso, e aquelas obras que teñan por obxecto dotar ao inmoble das 


condicións mínimas de seguridade, salubridade e ornato definidas nas presente 


Normativa. 


2. En tanto a urbanización non sexa recibida definitivamente polo Concello, a súa conservación, 


mantemento e posta en perfecto funcionamento das instalacións e servizos urbanísticos, serán de 


conta e con cargo á entidade promotora daquela ou, no seu caso corresponderá aos adquirentes 


dos terreos. 


3. O mantemento e conservación dos espazos privados interiores corresponderá aos propietarios das 


parcelas ás que están vinculados. 


 


 


Art. 3.2.3. Condicións mínimas de seguridade, salubridade e ornato 


1. En construcións: 


a) Seguridade. As edificacións deberán manterse (nas fachadas e cubertas) estancas ao 


paso da auga, contar coa protección da estrutura fronte á acción do lume, e manter en 


bo estado os elementos de protección contra caídas. A estrutura deberá conservarse de 


modo que garanta o cumprimento da súa misión resistinte, defendéndoa dos efectos da 


corrosión e axentes agresores, así como das filtracións que poidan lesionar as 


cimentacións.  


b) Salubridade. Deberá manterse o bo estado das redes de servizo, instalacións sanitarias, 


condicións de ventilación e iluminación, de modo que se garanta a súa aptitude para o 


uso a que estean destinadas e o seu réxime de utilización. Tanto o edificio como os seus 


espazos libres manteranse con un grao de limpeza que impida a presenza de insectos, 


parasitos ou roedores que poidan ser causa de infeccións ou perigo para as persoas. 


Conservarán en bo estado de funcionamento os elementos de redución e control de 


emisións de fumes e partículas. 


c) Ornato. As fachadas deberán manterse adecentadas, mediante a limpeza, pintura, 


reparación ou reposición dos seus materiais de revestimento. 


2. En soares non edificados: 


a) Seguridade e ornato. Os peches dos soares deberán cumprir o determinado na presente 


Normativa e, en todo caso, carecerá de elementos punzantes, cortantes ou outros que 


poidan causar dano a persoas ou animais. En canto ao tratamento da superficie, 


protexeranse ou eliminarán os pozos, desniveis sen protección, e todo tipo de elementos 


que poidan ser causa de accidentes. 


b) Salubridade. O soar deberá permanecer limpo e en condicións de salubridade. 
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CAPÍTULO III. OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 


Art. 3.3.1. Tipos de actuacións e obras nos edificios 


1. Co fin de determinar os contidos xerais das actuacións nos edificios contemplados na súa 


totalidade, autorizadas e excluídas pola Normativa, segundo a calificación dos mesmos e de 


acordo coas súas características, defínense no presente Capítulo os seguintes tipos de actuacións 


en orden crecente do seu nivel de intervención transformadora da edificación orixinal. 


2. As obras de edificación intégranse nos seguintes grupos: 


a) Obras nos edificios 


b) Obras de demolición 


c) Obra de nova edificación 


 


 


Art. 3.3.2. Obras nos edificios  


1. Son aquelas que se efectúan sobre un edificio existente, e segundo afecten a todo o edificio ou 


parte do mesmo, terán carácter xeral, parcial ou puntual. 


2. Inclúense dentro de esta clasificación os seguintes tipos, que poderán executarse individualmente 


ou asociadas entre si, segundo se permita no nivel de protección asignado a cada edificación: 


a) Conservación 


b) Consolidación 


c) Acondicionamento 


e) Restauración 


f) Rehabilitación ou Reforma 


g) Reestruturación 


h) Ampliación 


 


 


Art. 3.3.3. Obras de conservación 


1. Son aquelas actuacións encamiñadas a asegurar o correcto mantemento das condicións de 


hixiene, ornato, seguridade e funcionalidade do inmoble ou elemento, sen que isto supoña a 


alteración da súa estrutura, distribución ou características construtivas, morfolóxicos ou formais, de 


acordo co establecido no Título III, Capítulo II da presente Memoria Normativa. 


2. Inclúen a reparación de elementos decorativos, instalacións e estritas obras de mantemento, 


relousado, pintura, solados e reposición habitual dos seus compoñentes. 


3. Pola súa propia natureza, as actuacións de conservación poderán ter o carácter de actuacións 


parciais. 


 


 


Art. 3.3.4. Obras de consolidación 


1. Son as que supoñen o afianzamento, reparación, reforzamento ou substitución de elementos 


estruturais danados para asegurar a estabilidade dun elemento, unha parte ou unha edificación, e o 


mantemento das súas condicións básicas de uso. Realizaranse sen achega de novos elementos, 


exceptuando aqueles casos nos que sexa precisa unha eventual substitución dos mesmos. 


 


 


Art. 3.3.5. Obras de acondicionamento 


1. Son aquelas actuacións que se realizan coa finalidade de mellorar as condicións de 


habitabilidade dun edificio ou dunha parte do mesmo, mediante substitución ou modernización das 


súas instalacións, mantendo en todo caso as características morfolóxicas da edificación e 


respectando os valores patrimoniais dos elementos obxecto da protección. 


 


 


Art. 3.3.6. Obras de restauración 


1. Son aquelas obras que permiten restituír á edificación ou parte da mesma, ao seu aspecto 


orixinario, tanto nas súas estruturas como nos seus elementos, acabados e decoracións, mediante a 


eliminación de engadidos e con recuperación daqueloutros que sexan alterados por modificacións 


posteriores á época de construción. Todo isto deberase levar a cabo en base a probas documentais 


ou coñecementos certos da anterior situación. 


2. Contémplase baixo este nivel de intervención tanto a restauración arqueolóxica como a 


restauración con recuperación, incluíndo a eliminación de engadidos, apertura ou peche de ocos, 


e outras obras de similares características, admitíndose como únicos elementos novos os auxiliares 


de acabado e a incorporación de técnicas modernas cando non fose posible a reprodución dos 


orixinais.  
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Art. 3.3.7. Obras de rehabilitación ou reforma 


1. Son aquelas actuacións que afectan ao uso da edificación, simultaneando as esixencias de 


habitabilidade co mantemento das características estruturais do edificio e respectando a envolvente 


exterior.  


2. Neste tipo de obras deberán manterse, en calquera caso, a tipoloxía e os materiais do sistema 


murario estrutural, así como os acabados e decoración orixinais. Permítese a redistribución dos 


espazos interiores de tabicaría, así como tódalas obras precisas de adecuación e mellora da 


habitabilidade interior e exterior do inmoble, con substitución ou nova implantación de instalacións, 


así como retellado e demais obras menores de acabado.  


3. Poderanse excluír da protección, segundo os casos, certos elementos estruturais (forxados, 


escaleiras, patios de ventilación...) cando estes carezan de interese arquitectónico e o seu 


mantemento imposibilite unha adecuada rehabilitación. A solicitude de exclusión da protección 


para algún elemento estrutural deberá ditaminala a Comisión de Urbanismo do concello, previo 


informe dos servizos técnicos municipais, que terá que incluír unha referencia ó exame do inmoble, á 


presenza en proxecto da determinación obrigatoria dos elementos protexidos e excluídos, así como 


a xustificación das exclusións.  


4. En calquera modificación non autorizada dos elementos xenericamente protexidos, a propiedade 


estará obrigada á súa restitución ao estado orixinal 


 


 


Art. 3.3.8. Obras de reestruturación 


1. Son aquelas actuacións de renovación ou transformación, en edificios inadecuados para o seu 


uso polo seu grao de deterioro ou especiais deficiencias arquitectónicas ou funcionais, que supoñan 


a modificación do espazo interior e a configuración arquitectónica do edificio, podendo afectar en 


distinto grao a elementos estruturais, mantendo en calquera caso os elementos de cerramento e a 


volumetría do edificio. 


2. Estas obras poderán comportar a substitución de elementos estruturais , así coma a modificación 


de elementos determinantes da organización tipolóxica, como escaleiras ou patios, ou a 


redistribución dos espazos interiores, sempre nas condicións previstas no Plan Especial. 


Segundo o alcance das modificacións resultantes, distínguense tres graos nas actuacións de 


reestruturación: 


a) Parcial. Cando a superficie en planta afectada supón menos do 25% da superficie total. 


b) Maioritaria. Cando a superficie en planta afectada supón entre o 25 e o 75% da 


superficie total. 


c) Cando supón o baleirado interior de máis do 75% da superficie total do edificio, 


mantendo as fachadas exteriores, interiores e patios, o muros medianeiros e a liña e tipo 


de cuberta. 


3. Inclúense dentro deste tipo de obras as seguintes: 


a) Reestruturación de cubertas. Aquelas que afecten á substitución total ou parcial dos 


elementos estruturais da mesma. 


b) Reestruturación do espazo interior. Aquelas que afectan á substitución total ou parcial dos 


elementos estruturais do espazo interior, con mantemento das fachadas.  


c) Reestruturación de fachadas. Aquelas que afectan á substitución total ou parcial das 


fachadas, así como as encamiñadas á apertura de novos ocos ou á modificación dos 


existentes, sempre que teñan por finalidade a mellora das condicións de habitabilidade. 


4. En calquera caso deberanse conservar as medianeiras, non podendo facer rozas para novos 


piares, e debendo manter a tipoloxía do sistema construtivo. Tamén deberán manterse aqueles 


elementos interiores que teñan especial interese, se os houbese, tales como lareiras, escaleiras, etc. 


 


 


Art. 3.3.9. Obras de adición de plantas 


1. Son aquelas que implican a adición de plantas sobre a edificación existente a conservar, 


conforme á referencia de altura establecida na Ordenanza Gráfica e nos Planos de Ordenación 


correspondentes, e sen modificar as súas aliñacións exteriores e os seus planos de fachada, 


mantendo ou non a tipoloxía estrutural. 


2. As adicións de ampliación deberán axeita-las súas características ás do edificio existente, con 


criterio de integración compositiva e coherencia formal e, en calquera caso, seguindo as directrices 


establecidas nas Condicións Estéticas que aparecen recollidas no Título IV de esta Normativa. 


Deberá axeita-las súas características ás do edificio existente que se amplía, poñendo moita 


atención aos remates de cornixas, beirados, e á propia configuración da cuberta. 
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Art. 3.3.10. Obras de demolición 


1. Son aquelas que ten por resultado a desaparición dun edificio ou parte do mesmo. 


2. Segundo supoñan ou non a total desaparición do edificado, divídense en dúas categorías: 


a) Demolición total: cando supoña a demolición completa dun edificio, aínda que na 


parcela sobre a que estivese erixido permanezan outros edificios, sempre que estes 


poidan seguir funcionando independentemente. 


b) Demolición parcial: cando supoña a demolición dunha parte dunha edificación, 


incluíndo aqueles elementos engadidos desconformes coa Normativa ou instalacións ou 


construcións secundarias dos edificios. 


3. Só se permitirán obras de demolición en edificacións non protexidas, debendo manterse, en caso 


contrario, as fachadas obxecto de protección durante a execución da obra mediante recalzado ou 


calquera outro sistema de consolidación. 


 


 


Art. 3.3.11. Obras de nova edificación 


1. Inclúense dentro deste tipo de obras as seguintes categorías: 


a) Obras de reconstrución 


b) Obras de substitución 


c) Obras de nova planta 


d) Obras de ampliación 


e) Obras de nova planta con conservación de elementos 


 


 


Art. 3.3.12. Obras de reconstrución 


1. Son as que teñen por obxecto a reposición, mediante nova construción, dun edificio preexistente 


total ou parcialmente, no mesmo lugar e reproducindo as súas características morfolóxicas. 


 


 


Art. 3.3.13. Obras de substitución 


1. Son aquelas que ten por obxecto a construción dun novo edificio previa demolición de outro 


existente no seu lugar, sen manter máis referencias que as volumétricas coa anterior.  


Art. 3.3.14. Obras de nova planta 


1. Son as obras de nova construción sobre soares vacantes.  


2. Ao non estar vinculadas á conservación dun edificio preexistente, axustaranse ás condicións xerais 


de edificación na contorna do Núcleo Rural do Castro de Valdeorras, conforme as determinacións 


contidas no conxunto normativo do PEP (integrado polos planos de ordenación, Ordenanzas 


Gráficas, Memoria Normativa e outras determinacións de aplicación). 


 


 


Art. 3.3.15. Obras de ampliación 


1. Son aquelas que implican o incremento do volume construído sobre a edificación existente, 


conforme á referencias establecidas nos documentos gráficos correspondentes (entre outras, a 


referencia de altura establecida nas Ordenanzas Gráficas), atendendo ás aliñacións definidas no 


PEP, mantendo ou non a tipoloxía estrutural. 


2. As actuacións de ampliación deberán axeita-las súas características ás do edificio existente, con 


criterio de integración compositiva e coherencia formal e, en calquera caso, seguindo as directrices 


establecidas nas Condicións Estéticas, recollidas no Título IV Capítulo V da presente memoria 


Normativa. 


3. Nos edificios que presenten elementos desconformes, as ampliacións só poderán acometerse se 


simultaneamente se executan as obras de adecuación de aqueles. 


 


 


Art. 3.3.16. Obras de nova planta con conservación de elementos  


1. Trátase da realización de obras en parcelas que teñen unha edificación en avanzado estado de 


ruína, o que fai posible só á conservación de elementos illados que se deben incorporar a 


edificación de nova planta. Tamén se refire ás obras que se poden acometer en edificios que sen 


ser obxecto de protección total si teñen elementos de interese que se considere necesario manter e 


caso derrubo. 


2. Os elementos a conservar deberán ser integrados axeitadamente no novo deseño. 
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CAPÍTULO IV. SITUACIÓN FÓRA DE ORDENACIÓN E FÓRA DE ORDENANZA 
 


Art. 3.4.1. Clases de situacións de fóra de ordenación 


O presente Plan Especial, aos efectos de determinar o réxime de obras permisibles, diferenza dous 


graos para a situación de fora de ordenación: 


a) FÓRA DE ORDENACIÓN: o que se produce naqueles edificios que ocupan solo afecto a 


dotacións públicas ou sistema viario, ou naqueles nos que o seu uso (principal e 


compatible) ou a tipoloxía edificatoria non se contemplan na ordenanza de aplicación 


correspondente. 


b) FÓRA DE ORDENANZA: naqueles edificios nos que a desconformidade se produce por 


causas distintas das sinaladas no apartado precedente. 


 


 


Art. 3.4.2. Efectos da cualificación de fóra de ordenación 


1. Nos edificios existentes en situación de fóra de ordenación: 


a) Nos edificios que se atopen en situación de fóra de ordenación suxeitaranse ao réxime de 


obras directamente disposto na lexislación do solo. 


b) As actividades existentes poderán manterse ata que se produza a expropiación, demolición 


ou substitución da edificación. Non se concederán licencias para unha nova implantación, 


ou cambio de actividades ou reinicio de expedientes de licencias anteriormente 


caducadas. 


2. En edificios existentes en situación de fora de ordenanza: 


a) Ademais das obras directamente admitidas pola lexislación aplicable, poderanse realizar as 


obras nos edificios permitidas na ordenanza correspondente, salvo as de reestruturación 


que afecten a mais do cincuenta por cento da superficie edificada do edificio. 


b) As obras de nova edificación deberán someterse ás condicións establecidas na normativa 


aplicable. 


c) Salvo determinación en contra da ordenanza correspondente, admítese a nova 


implantación e mudo de usos ou actividades. 


3. En ambos casos permitiranse as obras directamente dirixidas a eliminar as causas determinantes 


da situación de fóra de ordenación ou ordenanza. 


Art. 3.4.3. Réxime transitorio das edificacións en construción ou con licenza concedida á 


entrada en vigor do planeamento desconformes con este. 


1. Tanto en solo de núcleo rural como en rústico, estarase ao disposto na lexislación do solo vixente. 
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TÍTULO IV. NORMAS XERAIS DA EDIFICACIÓN 
 


 


CAPÍTULO I. REGULACIÓN BÁSICA E DEFINICIÓNS  
 


 


Art. 4.1.1. Regulación básica da edificación 


1. As condicións ás que se terán que axustar as edificacións no ámbito do PEP serán as expresadas 


no conxunto normativo do Plan Especial, integrado pola presente Memoria Normativa, os planos de 


ordenación, as ordenanzas gráficas e as fichas de catalogación, e en xeral por calquera outra 


condición establecida no propio expediente de aprobación do PEP. 


2. A efectos normativos, os termos que se usan no articulado terán o significado expresado ao longo 


do presente Título.  


3. De seguido defínense os termos utilizados con máis frecuencia. 


 


 


Art. 4.1.2. Parcela  


1. Por parcela entenderase a porción de terreo pertencente a unha soa propiedade, que aparece 


delimitada como tal nunha unidade poligonal pechada, ou que ben de demostrar esta condición 


mediante os documentos que demostren a súa titularidade. 


2. A superficie real da parcela, aos efectos da presente Memoria Normativa, será a que resulte da 


súa medición no terreo sobre un plano horizontal, con independencia da que figure noutros 


documentos rexistrais ou catastrais. 


 


 


Art. 4.1.3. Peches ou cercados de parcelas  


1. Son os elementos materiais, vexetais e/ou construtivos que serven para delimitar e pechar as 


propiedades. 


 


 


Art. 4.1.4. Soar mínimo 


1. No caso de substitución de edificios no ámbito do núcleo tradicional, considerase como solar 


mínimo o actual.  


2. No resto dos casos atenderase ás especificacións particulares da ordenanza zonal de aplicación 


e ao cumprimento das condicións xerais. 


 


 


Art. 4.1.5. Parcela edificable 


1. É a parcela que ten as mínimas dimensións esixidas (superficie, fronte, fondo e calquera outra 


condición disposta) para poder soportar edificación. Esta terase que inscribir na área delimitada 


polas aliñacións oficiais. 


2. Para poder ser edificadas, as parcelas teñen que cumprir a condición de soar, para o cal 


disporán de: 


a) Acceso rodado en condicións que permitan, cando menos, a circulación de turismos –


exceptuándose desta obriga no Núcleo Rural Tradicional, se non é factible- estando as 


rúas pavimentadas sen que sexa obrigado dispor de encintado de beirarrúas. 


b) Rede de abastecemento de auga potable ou condicións de subministro alternativa, que 


garanta unha dotación mínima de 200 litros por habitante e día. 


c) Sistema de evacuación de augas residuais mediante unha rede de saneamento suficiente 


ou condicións de saneamento alternativas para un caudal mínimo de 200 litros por 


habitante e día. 


d) Existencia de liñas de distribución de enerxía eléctrica capaz de subministrar un mínimo de 


3 kw por vivenda ou equivalente para outros usos. 


3. A existencia de calquera destas redes poderá ser substituída polo compromiso de urbanización 


conxunta á edificación, dotando á mesma das citadas condicións de subministro. 


4. Asemade deberán estar urbanizadas de acordo coas aliñacións, rasantes e normas de 


urbanización establecidas no PEP. 
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Art. 4.1.6. Aliñacións exteriores e interiores 


1. As aliñacións exteriores (límite público/privado) son as que se fixan nos planos correspondentes do 


presente PEP para indicar a separación dos espazos de dominio público: vías, rúas e prazas ou de 


calquera outro espazos de uso privado. 


2. As aliñacións interiores (perímetro edificado) son as que se poden establecer no interior das 


parcelas para deslindar as partes das mesmas que son edificábeis das que non o son. No ámbito do 


núcleo tradicional, a definición das aliñacións interiores está determinada polas características 


particulares das parcelas e edificacións existentes.  


3. As aliñacións só se poderán exceder con corpos voados, beirados e cornixas, escaleiras de 


acceso e demais elementos de relación co espazo público adxacente propios da edificación 


tradicional, nos termos e condicións establecidos na presente Memoria Normativa. Non terán tal 


consideración os aparatos de instalacións de climatización, de colocación expresamente prohibida 


pola presente norma. O presente Plan Especial permite o mantemento dos corpos voados existentes 


identificados na cartografía, sempre que non contradiga as determinacións do propio Plan.  


 


 


Art. 4.1.7. Fronte de parcela 


1. É aquel que forma o lado ou lados de parcela cualificada coincidentes coa aliñación exterior. 


 


 


Art. 4.1.8. Fachada 


1. Son fachadas cada un dos cerramentos exteriores exentos dun edificio, formados por planos 


verticais ou pendente superior ao 60%, coincidentes coas aliñacións. Poden ter ocos ou ser cegas. 


 


 


Art. 4.1.9. Recuado ou recuado. 


1. É o ancho da faixa de terreo comprendida entre a aliñación exterior e a liña de fachada da 


edificación que, no seu caso, se poida permitir. 


 


 


Art. 4.1.10. Entrantes na liña de fachada. Soportais. 


1. Enténdese por entrantes aqueles elementos da edificación situados ao interior do plano que 


contén a cada fachada e quedan abertos total ou parcialmente ao exterior, podendo estar 


cubertos ou non. 


2. Son soportais os espazos diáfanos ou abertos na fronte da edificación, ocupando a altura da 


planta baixa, e que se destina ao uso público como beirarrúa ou paso peonil.  


 


 


Art. 4.1.11. Soportal ou pórtico 


1. Paso aberto inmediato e paralelo á rúa, formado polo recuado da aliñación da planta baixa dos 


edificios, que serve para o paso público a pé. 


 


 


Art. 4.1.12. Corpos voados. 


1. Son aqueles elementos e volumes que, sendo solidarios e pertencentes á edificación, sobresaen 


da mesma por diante do plano de fachada. 


 


2. Distínguense diferentes tipos de corpos saíntes: 


a) Balcón. Enténdese por balcón a superficie en voladizo do forxado, exenta e horizontal, 


sobresaliente do plano de fachada das plantas ou pisos da edificación e pechada con 


varanda. 
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b) Balconada-corredor. Espazo aberto cuberto polo forxado de cuberta, emprazado na 


planta superior da edificación ocupando un tramo continuo de fachada, e resolto 


totalmente en estrutura de madeira. 


a) Galería ou miradoiro. Corpo voado pechado nos seus paramentos exteriores, sempre que 


presente polo menos un 80% da superficie dos mesmos acristalada. 


d) Beirado. Prolongación do plano de cuberta, fora do plano de fachada. 


e) Cornixa. Elemento saínte na coroación da fachada. 


 


 


Art. 4.1.13. Medianeira 


1. É o paramento divisorio entre edificacións contiguas e o que pecha construcións cara o 


estremeiro, sen máis ocos que os de expresa servidume e dos recuados para a formación de patios 


propios ou mancomunados. 


 


 


Art. 4.1.14. Rasante 


1. Son os perfís lonxitudinais das vías, prazas ou rúas existentes; definidas nos planos de ordenación 


do presente PEP. Os planos de Ordenación establecen en que caso se consideran válidas as actuais 


e en que caso propóñense outras novas. 


 


 


Art. 4.1.15. Planta 


1. É toda superficie acondicionada para desenvolver nela unha actividade. No PEP-1 considéranse 


os seguintes tipos de plantas en función da súa posición no edificio: 


a) Soto 


b) Semisoto 


c) Planta baixa 


d) Planta alta 


e) Espazos baixo cuberta 


 


 


Art. 4.1.16. Soto 


1. Enténdese por soto a totalidade ou parte da planta na que o seu teito se atopa en tódolos seus 


puntos por debaixo das rasantes das beirarrúas, rúas ou do terreo natural en contacto coa 


edificación, segundo os casos.  


2. Non computará a efectos de edificabilidade, e non admitirá usos vivideiros. 


 


 


Art. 4.1.17. Semisoto 


1. É a totalidade ou parte de planta da edificación entre os parámetros que determinan o soto e a 


planta baixa. Ten a cota de piso rematado por debaixo da rasante da beirarrúa, rúa ou terreo en 


contacto coa edificación -segundo os casos-. 


2. Computarán edificabilidade completa tódolos locais nos que a diferenza de cota entre a cara 


inferior do seu forxado de teito e a rasante colindante máis próxima, ou a maior das rasantes 


compartidas, sexa maior ou igual a 1,20m, en máis do 25% da súa superficie en planta do local.  


3. Admitirán usos vivideiros os locais que, verificando as condicións de cota anteriores, o fagan para 


unha superficie en planta do local maior do 50%. 


 


 


Art. 4.1.18. Planta baixa 


1. Considerase como planta baixa a planta inferior da edificación cuxo piso rematado atópase á 


altura da maior das rasantes limítrofes en contacto coa edificación, ou teña unha diferenza máxima 


por enriba ou por debaixo desta rasante da metade da altura libre da planta de piso a teito 


rematados de cota.  


 


 


Art. 4.1.19. Plantas altas. 


1. Son aquelas que están por riba da planta baixa.  
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Art. 4.1.20. Espazos baixo cuberta 


1. É a parte da edificación existente entre o forxado que serve de teito á última planta de piso e o 


forxado de cuberta 


2. Non ten consideración de planta normal. Permítese o seu uso expresamente de modo 


dependente da planta inmediatamente inferior. 


 


 


Art. 4.1.21. Cubertas 


1. Elementos construtivos que pechan o volume edificado por riba da cara superior do último 


forxado. 


 


 


Art. 4.1.22. Liña de cornixa 


1. É a definida pola intersección entre o plano de fachada na proxección vertical da aliñación ou 


no voo da ultima planta e a cara inferior do forxado de cuberta. 


2. No caso de haber recuados, a liña de cornixa estará definida pola intersección entre a nova liña 


de fachada no recuado e o faldrón de cuberta imaxinario que nacería da liña de fachada na 


aliñación. En ningún caso a diferenza de cota entre este punto e a cara inferior do voado do 


forxado de cuberta será maior de 60 cm. 


3. Nos casos de reformas e ampliacións, cando sexa posible, segundo o establecido na presente 


Memoria Normativa, permitirase axustar as dimensións das alturas ás preexistentes na mesma 


edificación. 


4. No núcleo tradicional permitirase axustes respecto á altura prevista no PEP-1 (e sinalada nas 


ordenanzas gráficas), cunha tolerancia máxima de 50cm para resolver problemas de habitabilidade 


ou a adaptación volumétrica aos linderos, sempre previa presentación de proxecto definindo a 


solución prevista, e tralo informe favorable dos Servizos Técnicos Municipais. 


 


 


Art. 4.1.23. Altura máxima sobre rasante das edificacións 


1. É a distancia existente entre a rasante da edificación ou do terreo e a liña de cornixa, medida 


verticalmente dende o punto inferior do encontro do plano de fachada coa liña de rasante.  


2. Cando a parcela dispoña de varias aliñacións -contiguas ou descontinuas- determinarase o punto 


de referencia de cada unha delas.  


3. No ámbito do núcleo tradicional, a altura máxima sobre rasante de cada edificación fixarase nas 


correspondentes Ordenanzas Gráficas.  


4. Na área de expansión a altura máxima sobre rasante das edificacións axustarase aos seguintes 


valores en función do número de plantas: 


a) Unha planta:  PB ≤ 3’50 m 


b) Dúas plantas:  (B+I) ≤ 7’00 m 


c) Tres plantas   (B+II) ≤ 10’50 m 


5. Nos casos de nova edificación no núcleo tradicional nos que non estea fixada a altura máxima 


na documentación gráfica, a altura máxima sobre rasante das edificacións axustarase aos seguintes 


valores en función do número de plantas: 


a) Unha planta:  PB ≤ 3’50 m 


b) Dúas plantas:  (B+I) ≤ 6’30 m 


c) Tres plantas   (B+II) ≤ 9’40 m 


Cando unha parcela ou solar sexa contiguo a unha edificación catalogada, a nova edificación 


procurará axustar a súa altura de teito de planta baixa. 


 


 


Art. 4.1.24. Altura de cuberta 


1. É a distancia vertical existente entre a cara superior do último forxado e a liña de cumieira ou o 


punto máis alto do cumio. En ningún caso será superior a 3m no núcleo tradicional (excepto aquelas 


edificacións con algún tipo de protección que excedan esta altura) e 4m na área de expansión, 


medidos en proxección vertical dende a liña executada de cornixa. 


2. Nos casos de reformas e ampliacións, cando sexa posible segundo o establecido na presente 


Memoria Normativa, permitirase axustar as dimensións das alturas ás preexistentes na mesma 
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edificación, cunha tolerancia máxima de 50cm, e previo informe favorable dos Servizos Técnicos 


Municipais. 


 


 


Art. 4.1.25. Altura de planta baixa 


1. É a distancia vertical entre a soleira ou o forxado de piso e a cara inferior do forxado de teito da 


planta baixa. 


2. Tanto na área de expansión como no núcleo tradicional, a altura da planta baixa regularase en 


función do establecido no Art. 4.1.23. 


3. Nos casos de reformas e ampliacións, cando sexa posible, segundo o establecido na presente 


Memoria Normativa, permitirase axusta-las dimensións das alturas ás preexistentes na mesma 


edificación. 


 


 


Art. 4.1.26. Altura de pisos 


1. É a distancia vertical existente entre as caras inferiores de dous forxados consecutivos. 


2. Nos casos de reformas e ampliacións, cando sexa posible, segundo o establecido na presente 


Memoria Normativa, permitirase axusta-las dimensións das alturas ás preexistentes na mesma 


edificación. 


 


 


Art. 4.1.27. Ocupación da parcela pola edificación 


1. É a superficie comprendida dentro dos límites definidos pola proxección vertical sobre un plano 


horizontal das liñas exteriores de toda a construción, excluídos elementos voados (balcóns abertos 


por tres lados, e beirados). 


 


 


Art. 4.1.28. Ocupación baixo rasante 


1. É a proxección en superficie da ocupada polas plantas soto da edificación. 


 


 


Art. 4.1.29. Edificabilidade 


1. Superficie máxima edificada ou o aproveitamento construtivo máximo atribuído a unha parcela 


dada. É un valor que se define na ordenanza zonal aplicable, en m² construídos ou construíbles. 


 


 


Art. 4.1.30. Edificacións complementarias 


1. Son os corpos edificados exteriores ao volume edificado de uso principal, construídos para acoller 


usos complementarios (definidos en cada ordenanza pormenorizada), podendo estar apegados á 


edificación principal. 


 


 


Art. 4.1.31. Usos 


1. É o destino ao que se pode dedicar a edificación e os espazos non edificables 


 


 


Art. 4.1.32. Usos principais ou característicos 


1. Son aqueles que se autorizan en cada zona de ordenanza, no espazo de parcela edificable 


delimitada por aliñacións exteriores ou interiores; ou –no seu caso- por aplicación da edificabilidade 


que lle corresponda. 


 


 


Art. 4.1.33. Usos compatibles. 


1. Son aqueles que, por ser accesorios do principal, poden desenvolverse simultaneamente con el, 


sen perturbar o seu adecuado funcionamento, pero cuxa implantación non é necesaria para o 


mesmo, e que se desenvolve nunha proporción cuantitativamente secundaria. 


 


 


Art. 4.1.34. Usos prohibidos 


1. Son aqueles que as Normas, xerais ou particulares, non consenten expresamente. 
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Art. 4.1.35. Tipoloxía edificatoria 


1. É o modelo construtivo básico que serve de contedor dos usos considerados na presente Memoria 


Normativa. 


2. As edificacións a que poden dar lugar estes modelos baséanse na tipoloxías existentes no Núcleo 


Rural de O Castro, así como naquelas outras que xa leva depurado a experiencia do uso de novas 


tecnoloxías e aportes de deseño contemporáneo. 


3. A tipoloxía virá definida polo seguintes parámetros: 


a) Os definidos nas ordenanza zonais: alturas, liña de cornixa, fronte e fondo da edificación, 


superficie baleira e ocupada da parcela, planta xeral e planta cuberta. De igual maneira 


as expresadas no epígrafe das obras permitidas –no seu caso- ou nas observacións. 


b) Outros parámetros: 


• Exteriores: fachadas, ocos, corpos voados, entrantes, carpintería exterior, soportais, 


cuberta, preexistencias construtivas ou vexetais na parcela, e o parcelario. 


• Interiores: altura libre de plantas, portais, e escaleiras 


 


 


Art. 4.1.36. Preexistencias 


1. Baixo este común denominador agrúpanse todos aqueles elementos do medio físico, tanto 


naturais como construídos, orgánicos ou inorgánicos, que son determinantes para a configuración 


formal, funcional e estrutural do espazos do Núcleo Rural de O Castro. Veñen ser –no seu conxunto- o 


que se deu en chamar paisaxe histórica, constituíndo o legado histórico-cultural máis vivo e concreto 


do que se dispón sobre do pasado e pedra angular de todo o porvir. 


 


CAPÍTULO II. CONDICIÓNS XERAIS DE USO 
 


 


Art. 4.2.1. Condicións e control de uso 


1. O uso do solo e subsolo e da edificación é o regulado polo PEP. 


2. Como regra xeral autorízase o mantemento dos usos actuais en tanto non resulten expresamente 


contraindicados pola súa molestia, insalubridade, nocividade e perigo ou incompatibilidade no 


edificio. 


3. No caso de peche ou cese da actividade actual, aplicarase ao inmoble de que se trate o 


disposto no PEP. 


4. Toda reforma, mellora, rehabilitación ou consolidación deberá servir para compatibiliza-las 


condicións de uso do edificio coas disposición do PEP. 


5. Ningún uso ou actividade suporá o deterioro das condicións de protección do patrimonio 


edificado, debéndose supeditar o uso –en calquera caso- á conservación do inmoble en cuestión. 


6. Os edificios e partes dos mesmos que se destinen a cada uso, deberán cumpri-la presente 


Memoria Normativa, así como a sectorial de aplicación e as normas que regulan a actividade 


edificatoria para o uso pretendido. 


 


 


Art. 4.2.2. Usos principais. 


1. Son os establecidos no Plan Especial como esenciais ou fundamentais para o normal 


desenvolvemento do mesmo, considerando como talles os maioritarios nun edificio ou conxunto 


urbano, admitindo o desenvolvemento doutros usos compatibles. 


 


 


Art. 4.2.3. Usos compatibles. 


1. Corresponde ao ConceIIo de O Barco, por medio da concesión da licenza de obras, determinar a 


intensidade dos usos admitidos como compatibles na presente Memoria Normativa, sen que impidan 


ou menoscaben o uso principal establecido para os terreos ou edificacións. 
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Art. 4.2.4. Regulación dos usos existentes 


1. Os usos existentes con anterioridade á entrada en vigor do PEP e admitidos por este que non 


dispuxesen de licenza de apertura, deberán solicita-la licenza no prazo de seis (6) meses dende a 


súa entrada en vigor. 


2. Os usos existentes con anterioridade á entrada en vigor do PEP e que resulten totalmente 


incompatibles coa ordenación do mesmo serán cualificados como fóra de ordenación. Nas 


edificacións ou locais que se atopen nesta situación poderanse realizar obras encamiñadas á 


mellora xeral das súas condicións e da adopción de medidas correctoras que garantan o 


cumprimento da lexislación vixente en materia de medio ambiente e seguridade pública, 


prohibíndose expresamente o aumento de volume. 


 


 


Art. 4.2.5. Regulacións particulares dos usos permitidos 


1. O uso industrial corresponderá a instalacións de carácter artesanal e só se admitirá en edificios 


con uso principal residencial ou en anexos a vivendas unifamiliares. 


2. Respecto do uso comercial, estarán prohibidas as grandes superficies comerciais, entendendo 


por tales os establecementos abertos baixo un só nome comercial dedicada á venda ao público de 


superficie maior de 500m². 


3. O uso garaxe-aparcadoiro reducirase aos existentes de carácter particular, aos autorizados en 


función da ordenanza particular da zona, e aos públicos expresamente previstos no PEP. Nos 


edificios existentes –calquera que se sexa o seu grao de catalogación- poderá autorizarse este uso 


dependendo da previa disposición de accesos ou da recuperación dos ocos da fachada orixinal, 


sempre que a regulación da protección así o autorice. Nos edificios de nova planta se establece 


unha limitación de plantas baixo rasante de soto e/ou semisoto, e sempre que se poida construír e 


sexa favorable o informe arqueolóxico preceptivo no seu caso.  


 


 


Art. 4.2.6. Clasificación de usos permitidos 


1. Os usos establecidos como permitidos no PEP, e a súa regulación, son os seguintes: 


Nº Uso   Grao Descrición 


1 Residencial 


unifamiliar 


  Único Edificación para proporcionar aloxamento permanente 


a persoas. Na unidade parcelaria edificase unha soa 


vivenda. 


2 Adega   Único Edificación para a elaboración e conservación do viño. 


3 Industrial   Único Obradoiro familiar e/ou obradoiro artesanal, compatible 


coa vivenda e que, polo tanto, pode situarse no mesmo 


inmoble. 


Comercial Único Establecemento comercial: espazos en planta baixa 


destinados á venda ao por menor. 


Hostaleiro Único Instalación para o aloxamento temporal de persoas. 


Restauración Único Establecemento de bebidas, comidas e cafés. 


4 Terciario 


Oficinas ou 


despachos 


profesionais 


Único Establecemento privado destinado a emprestar servizos 


administrativos, técnicos, financeiros, de información ou 


outros.  


1º Aparcadoiro situado en planta baixa da vivenda 


unifamiliar, cando a tipoloxía o permite. 


5 Garaxe-


aparcadoiro 


  


2º Aparcadoiro en edificación anexa á vivenda unifamiliar, 


para a utilización exclusiva dos usuarios da vivenda. 


6 Almacén   Único Espazo dedicados á garda, conservación e distribución 


de produtos naturais, materias primas ou artigos 


manufacturados sen servizo directo ao público, 


compatible coa vivenda, adegas e zonas residenciais. 


Socio-cultural 


e Recreativo 


Único Establecemento adicado a espectáculos públicos e 


actividades recreativas. 


Equipamento 


Deportivo 


Único Espazo ou local dedicado ao exercicio, exhibición e/ou 


ensino da cultura física e do deporte 


Equipamento 


Relixioso 


Único Local ou edificio dedicado á celebración de cultos, de 


calquera relixión. 


Educativo   


7 Dotacional 


Cemiterio Único Servizo urbano adicado a cemiterio. 
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8 Servizos 


xerais 


  Único Edificios, local e/ou parcela adicada aos servizos xerais 


de infraestrutura: auga, saneamento, electricidade, 


telecomunicacións e outros de similares características 


9 Agropecuario  Único Usos agrícolas intensivos de horta. 


 


2. Admitiranse tamén outros usos ademais dos enumerados, que sexan potenciadores do medio 


protexido, condicionados a un ditame previo e informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio e 


dos Servizos Técnicos Municipais. 


 


 


Art. 4.2.7. Usos prohibidos 


1. Serán todos aqueles non incluídos no Artigo anterior da presente Memoria Normativa, así coma os 


usos agrícolas extensivos, os forestais e os gandeiros en tódalas súas formas, os establecementos 


dedicados ás seguintes actividades recreativas e de azar, e os de ocio e lecer recollidas no Anexo 


do Decreto 160/2005, do 2 de xuño, polo que se modifica o Decreto 292/2004, polo que se aproba 


o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de 


Galicia: 


a) Salóns de xogo de máquinas de azar, tipo A, A especial e tipo B 


b) Salóns recreativos de máquinas de azar, tipo A 


c) Salas de festa 


d) Discotecas 


e) Salas de baile 


f) Karaoke 


g) De exhibicións especiais 


h) Tablaos flamencos 


i) Café-teatro, café-concerto, café-cantante 


2. Os establecementos existentes incluídos no apartado anterior, que conten coa preceptiva licenza 


municipal de actividade no momento de entrada en vigor do PEP rexeranse polo establecido no Art. 


4.2.4. 


 


CAPÍTULO III. CONDICIÓNS XERAIS DE VOLUME E OCUPACIÓN 
 


Art. 4.3.1. Volume edificable 


1. O volume máximo edificable será o resultante de aplicar os parámetros de superficie e altura 


expresados en Normativa, así coma nos reflectidos nos planos de Ordenación, completados no seu 


caso polo regulado na ordenación xeral dos espazos baixo cuberta contido no presente capítulo. 


2. No caso de probarse de xeito fidedigno a existencia de contradicións entre os parámetro 


numéricos e/ou gráficos da documentación normativa do PEP de superficie e altura de cornixa 


expresados nos documentos normativos do PEP e a realidade física do inmoble existente no 


momento da aprobación definitiva do mesmo, prevalecerán os reais reaxustándose sen máis os 


parámetros da regulación segundo a ordenación prevista no PEP.  


 


 


Art. 4.3.2. Ocupación 


1. É a parte da parcela edificable sobre a que se pode construír, definida polas aliñacións 


reflectidas nos planos ordenación, aparece expresada mediante a documentación gráfica 


correspondentes nos planos de ordenación na área tradicional e/ou en porcentaxe de solo 


ocupado sobre a totalidade da parcela neta na área de expansión do PEP.  


 


 


Art. 4.3.3. Edificabilidade 


1. A edificabilidade ou volume máximo edificable será o resultante de aplicar os parámetros de 


superficie e altura expresadas na ordenanza correspondente sobre a parcela neta. 


2. Os corpos voados das aliñacións (elementos planares voados: balcóns abertos por tres lados, e 


beirados), non contabilizarán a efectos de edificabilidade cando expresamente estean permitidos 


para a edificación referida. 


3. En calquera caso, a edificabilidade será a establecida na ordenanza correspondente. 


 


 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria normativa 


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


27/56 


Art. 4.3.4. Altura 


1. A altura exprésase nos planos de ordenación en número de plantas. 


2. A altura medirase no extremo do plano de fachada dende o punto inferior do encontro coa 


rasante, no caso de edificios cun fronte de fachada ≤ 12m. Si se excedese esta lonxitude tomaranse 


valores cada 10m. a partires do punto máis baixo, podendo escalonar a edificación sen que esta 


exceda en ningún punto 0,60m da altura máxima establecida, agás que se trate de obras de 


conservación, rehabilitación ou reestruturación e se tivese producido xa unha maior diferenza de 


altura na edificación existente. 


3. Cando se trate de solares con desniveis entre dúas fachadas opostas a aliñación exterior e 


interior, a aplicación da altura referenciarase á superficie teórica de contacto definida polas 


rasantes. En todo caso, se aplicarán as alturas máximas definidas nas ordenanzas gráficas. 


 


4. Nas construcións de nova planta, a altura máxima sobre rasante será a definida no Art. 4.1.23. A 


altura libre mínima das plantas restantes non será inferior aos 2,50m. Con carácter excepcional -en 


edificios de carácter dotacional ou naqueles contiguos a unha edificación catalogada-, poderanse 


autorizar alturas superiores na planta baixa, previa a correspondente xustificación. 


5. Por riba da altura permitida, no espazo do baixo cuberta, permitiranse instalacións de todo tipo, e 


mesmo a utilización para o uso principal ao que se destine a edificación, de acordo coas normas 


establecidas para o aproveitamento baixo cuberta no presente capítulo. 


Art. 4.3.5. Aliñación 


1. O presente PEP distingue dúas situacións: 


a) No núcleo tradicional, con carácter xeral, mantense as aliñacións actuais. 


b) No caso da área de expansión, a aliñación axustásese ao prescrito na Lexislación vixente, 


en particular, ás limitacións de propiedade e servidumes que determina a Lei 4/1.994 de 


estradas de Galicia. 


 


 


Art. 4.3.6. Cubertas 


1. Os edificios remataranse con cuberta inclinada, adoptando a solución tradicional a dúas, tres ou 


catro augas, salvo excepcións puntuais debidamente xustificadas. 


2. A formación de pendentes farase cara a propia finca ou espazo público, de conformidade coas 


seguintes regras: 


a) As cubertas arrancarán directamente por encima do último forxado, ou substituirán a este 


na súa posición prevista en caso de non executarse. 


b) A superficie de baixo cuberta computará a efectos de cálculo da superficie máxima 


edificable con independencia do uso ao que se destine, sempre vinculado en uso ao 


espazos inmediato do nivel inferior. 


c) Permítese a formación de beirados, con voos que non superen 0,60m. Poderán ser maiores 


nos casos de obras nos edificios existentes.  


e) Prohíbese expresamente a execución de patios de cuberta (aperturas realizadas no pano 


de cuberta que posibiliten terrazas vinculadas unicamente ao espazos de baixo cuberta). 


3. Na área de expansión permitirase o aproveitamento baixo cuberta, quedando limitado polos 


seguintes parámetros: 


a) A altura máxima do cumio da cuberta será de 4m medidos a partires da cara superior do 


último forxado construído. Quedan eximidos desta esixencia os casos de espazos a dobre 


altura que afecten ao baixo cuberta. 


b) A inclinación dos panos de cuberta non excederá en ningún caso os 30°, prohibíndose 


expresamente as crebas de pendente nos faldróns. 


c) Sobre o plano inclinado da cuberta permitiranse a colocación de antenas, lucernarios e 


chemineas, sempre que cumpra coas condicións estéticas establecidas en cada caso, 


encamiñadas a reducir ao máximo o seu impacto exterior. Non se permitirán bufardas. 
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4. Tódolos elementos permitidas por enriba dos panos de cuberta quedarán inscritos dentro da 


envolvente definida por un plano paralelo ao da cuberta executada a unha distancia de 1,20 m e 


un plano cunha inclinación máxima de 65° a partires da liña de beiril. Será excepción desta 


esixencia os elementos catalogados xa existentes. 


 


 


 


Art. 4.3.7. Recuados 


1. Nas zonas onde se establezan recuados obrigados en planta baixa non se poderá ocupar con 


edificacións de ningún tipo o terreo comprendido entre a liña de recuado e o solo público, excepto 


os muros de peche de parcela. 


2. Permítese, en calquera caso, a ocupación baixo rasante, aínda que a liña de edificación en 


planta baixa figure recuada respecto ao límite de parcela. 


 


 


Art. 4.3.8. Parcelas con espazos libre ou xardín 


1. Considéranse parcelas con espazos libre ou xardín as superficies que o PEP sinala 


especificamente co fin de preservar espazos de interese ambiental ou susceptibles de ser 


axardinados, ou ben pola súa contribución á imaxe particular do casco e característica da vila 


como espazos libres de edificación. 


2. Non poderán aparecer, en ningún caso, edificacións auxiliares ocupando o espazo libre de 


parcela  


3. Permitiranse as obras de urbanización necesarias para unha adecuada adaptación á contorna, 


podendo realizar: peches,  axardinamento e mobiliario. 


CAPÍTULO IV. CONDICIÓNS HIXIÉNICO-SANITARIAS 
 


Art. 4.4.1. Determinacións xerais 


1. En tódalas obras de nova edificación serán de obrigado cumprimento os mínimos de 


habitabilidade establecidos na lexislación vixente aplicable:  


• Normativa de Habitabilidade de Galicia 


• Código Técnico da Edificación 


• Normativa de accesibilidade 


• Resto de normas complementarias 


A estes efectos, o Consello da Xunta ven de aprobar o 4 de marzo de 2010 a nova normativa de 


habitabilidade que regula as condicións que deberan cumprir as vivendas en Galicia (NHV10), que 


substitúe á Norma do Hábitat (NHG).  


 


 


Art. 4.4.2. Condicións particulares en edificios catalogados 


1. Segundo o disposto no TÍTULO V, CAPÍTULO III, non será de aplicación obrigada ás obras de 


rehabilitación de edificios catalogados, que se axustarán ás condicións existentes cando o 


cumprimento dos parámetros dalgún dos citados artigos poida ir en contra das condicións de 


protección aplicables ao edificio. 


2. En todo caso, tenderase a cumprir os mínimos de habitabilidade ou das condicións técnicas na 


medida do posible, preservando os valores histórico-artísticos, e sen alterar aquelas condicións 


arquitectónicas e estruturais que se pretende protexer. Axuntarase ao proxecto técnico unha 


memoria que xustifique a imposibilidade de cumprimento das mesmas por incompatibilidade co 


mantemento dos parámetros de protección do patrimonio. 


3. En todo caso, se estará ao disposto no novo Decreto que regula a Normativa de Habitabilidade 


de Galicia e ás condicións especiais recollidas en referencia aos edificios de valor patrimonial.  
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CAPÍTULO V. CONDICIÓNS ESTÉTICAS 
 


Art. 4.5.1. Aplicación 


1. Defínense como condicións estéticas aquelas que se impón á edificación e demais elementos da 


escena urbana co propósito de obter os mellores resultados en canto á preservación do ambiente 


urbano e a posta en valor e mellora da imaxe final do conxunto histórico.  


2. As condicións que se sinalan son de aplicación a tódalas actuacións suxeitas a licenza municipal, 


de maneira complementaria ao resto das determinacións normativas do PEP. 


 


 


Art. 4.5.2. Carácter da edificación 


1. Para definir as condicións estéticas das que debe partir o proxecto de edificación, levarase a 


cabo unha análise do contorno inmediato da edificación que abranguerá como mínimo o 


cuarteirón no que se atopa o edificio e aqueles da rúa a que dea fronte a edificación, co seguinte 


contido: 


a) Memoria descritiva das edificacións existentes, contemplando os seguintes aspectos: 


- Ano de construción estilo arquitectónico de cada unha de ditas edificacións. 


- Carácter das mencionadas edificacións, facendo referencia a súa inclusión ou non 


no Catálogo da Edificación do presente PEP. 


- Características das fachadas en canto ao seu ancho de fronte, liña de cornixa, 


proporción entre vanos e ocos, tratamento de ocos, vos, materiais empregados, etc. 


b) O proxecto deberá xustificar a adecuación da edificación que se pretende co contorno, 


en función do resultado da análise e dos criterios de deseño que se conteñen nos artigos 


que veñen a seguir. 


 


 


Art. 4.5.3. Fragmentación volumétrica 


1. As volumetrías resultantes das obras de nova planta terán en todo caso que harmonizar coas 


existentes. Cando do resultado da aplicación dos parámetros de edificabilidade, ocupación, etc., 


definidos polo PEP sobre unha unidade parcelaria resulten edificacións de maior tamaños cas do seu 


contorno, se fraccionará a actuación ata conseguir volumetrías fraccionadas acordes co conxunto. 


 


 


Art. 4.5.4. Liña de cornixa 


1. A liña de cornixa axustarase á que se autorice expresamente nas Ordenanzas Gráficas e no 


apartado correspondente da Normativa do PEP. 


2. A liña de cornixa resultante deberá graduarse, se é o caso, para que resulte acorde coa 


volumetría a proxectar. 


 


 


Art. 4.5.5. Estruturación da cuberta 


1. Compatibilizarase o establecido no Art. 4.1.21 coas características da edificación lindeira, 


axustando, se é o caso, as pendentes dos faldróns. 


2. Os canlóns e as baixantes vistas serán metálicos, preferentemente de cinc, e na súa parte inferior. 


ocultaranse con elementos de protección en fundición ou aceiro ata unha altura de 2m. Poderá 


obviarse tal protección cando o tramo final se oculte no propio paramento de fachada. 


3. Haberase de coidar a conexión entre canlón e baixante da seguinte maneira: 


a) Dispoñendo unha peza especial que produza unha solución de continuidade entre 


baixante e canlón. 


b) Mercé a continuidade lateral do canlón ata o plano de situación da baixante. 


 


 


Art. 4.5.6. Liña de forxado e semisoto 


1. Dentro dos supostos contidos no Art. 4.3.4., xustificarase o reparto de alturas dos distintos pisos en 


base ás determinacións referidas. 


2. Permitirase a construción de plantas de semisoto sempre e cando estivese xustificada polas 


características de uso ou co espírito de integrar a nova edificación cos edificios lindeiros. 


 


 


Art. 4.5.7. Corpos voados 


1. Permítese a construción de balcóns, balconadas-corredor, cornixas, beirados e calquera outro 


elemento voado aberto de carácter tradicional. 


2. As condicións particulares para estes elementos son as seguintes: 
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a) Balcóns: admítense nunha ou varias plantas, asignados a un, varios ou todos os ocos de 


planta, así como a combinación destas posibilidades. O voo non excederá dos 0,60 m en 


total, excepto en casos de restauración onde se manterán as dimensións preexistentes. 


b) Balconadas-corredor. Admítense nas plantas superiores da edificación. Voados respecto 


da aliñación un máximo de 1/6 do ancho da rúa a que dan ou 0,90m. No caso das 


adegas permítese o recuado do paramento nunha dimensión menor ou igual a 1m dende 


a liña de fachada, admitíndose as solucións xa construídas de maior dimensión nas 


edificacións existentes. 


c) Galerías ou miradoiros: Por tratarse dunha solución que non é característica do Núcleo 


Rural, só se permitirá excepcionalmente, sempre que se garanta a súa integración na 


contorna. O voo non excederá dos 0,90 m en total. 


d) Beirados: terá un voo máximo de 60cm ou ¼ do ancho de rúa; e de 30cm a contar dende 


as varandas exteriores no caso de que as houbese. 


e) Cornixa. Terá un voo máximo de 40 cm en rúas con sección menor de 4m e de 50cm no 


resto dos casos. O espesor máximo no bordo extremo será de 10cm. 


3. Recoméndase a formación do piso dos corpos voados mediante estruturas complementarias, co 


recrecido dos muros de cerramento, co deseño acaído do dito forxado (achafranado de arestas, 


frisos, etc.) ou coa redución de sección do elemento estrutural. 


4. Na nova edificación prohíbese expresamente a formación de corpos voados pechados a partir 


do paramento de fachada, excepto no caso de galerías. Prohíbese tamén a formación de voos por 


prolongación do forxado en todo o seu espesor. 


5. Non se permite ningún caso o peche de corredores, aínda que non estivesen protexidos, con 


galerías acristaladas. 


 


 


Art. 4.5.8. Proporción oco/muro 


1. As fachadas formalizaranse a partir de eixos compositivos de ventás verticais e horizontais, de 


maneira que o eixo vertical dos ocos debe ser coincidentes nos diferentes niveis. Tódolos linteis 


situaranse á mesma altura. Non se permitirán ocos de iluminación de escaleiras en fachada 


principal se non están situados na liña dos linteis de planta.  


2. A formalización de ocos deberá ser resultado dunha tripla comprobación: 


- valoración ambiental da inserción da proposta no alzado xeral do tramo de rúa, segundo se 


mostra nas Ordenanzas Gráficas. 


- estudo da secuencia compositiva das edificacións catalogadas do contorno 


- condicionantes particulares (fronte edificado, altura da edificación, etc). 


 


 


Art. 4.5.9. Carácter dos ocos e vanos en fachada 


1. A partir da planta baixa, nas novas edificacións, as ventás poderán iniciarse á altura do forxado 


correspondente, formando portas de aire, de balcón ou accesos a corredores ou miradoiros, 


conforme ás características das construcións inmediatas. Con carácter xeral deberanse respectar as 


proporcións verticais ou cadradas e non apaisados para este tipo de ocos. As proporcións serán 


maiores de 1,8 a 1 entre alto e ancho de oco. En calquera caso, a súa altura libre estará 


comprendida entre 2’10 e 2’50 m, tendo un ancho entre 1 e 1’20m, proporcional respecto da altura. 


Para establecer a proporcionalidade entre ancho e altura terase en conta que a dimensión vertical 


terá que ter unha dimensión de polo menos dúas veces a horizontal. 


2. As fiestras poderán ser cadradas ou rectangulares; a proporción entre verticalidade e 


horizontalidade debe ser maior de 1,8 a 1 entre alto e ancho de oco, agás se se combinan no 


mesmo pano de fachada ventás e portas de aire, onde se poderá compoñer sen este requisito. Os 


ocos de fiestras poderán ter forma cadrada ou rectangular. A súa anchura estará comprendida 


entre 0,70 e 1m., sendo a relación de proporcionalidade respecto da altura, no caso de non ser 


cadradas, polo menos dunha vez e media a súa dimensión horizontal. 


3. Excepcionalmente, poderán permitirse ocos que non cumpran co dito nos apartados anteriores se 


as características do deseño xustifican tal modificación de xeito inequívoco. En todo caso, 


limitaranse illados dentro da composición da fachada. 


4. Na área de expansión permítense ocos de maior dimensión en planta baixa (caso de portas de 


garaxe), podéndose abrir un por edificación ou pano de fachada superior a 15m de fonte, 


debendo conformarse este en relacións de ancho e alto coa composición dos restantes ocos de 


planta baixa e superiores. 
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Art. 4.5.10. Soportais 


1. Os soportais terán unha altura mínima de 2,70m. e un fondo mínimo de 2,5 m. As columnas non se 


distanciarán entre elas menos de 1,50m e máis de 0,8 veces a altura libre do soportal. Exceptúanse 


de esta prescrición os xa existentes e/ou catalogados. 


2. O material empregado nos teitos poderá ser fábrica enfuscada, madeira en artesonado ou coa 


súa propia estrutura aparente, ou ben de pedra en forma de laxas. Excepcionalmente, poderanse 


utilizar outros materiais sempre que se xustifiquen convenientemente. Nas edificacións con algún tipo 


de protección prohíbense expresamente forxados vistos de formigón correspondentes a renovacións 


ou reconstrucións, teñan ou non enlucido. 


 


 


Art. 4.5.11. Tratamento de plantas baixas e locais comerciais 


1. Nas obras de nova planta as fachadas dos baixos comerciais e, en xeral, as de calquera 


edificación, deberán formalizarse de modo unitario co resto do inmoble, compóndose segundo a 


modulación das plantas superiores, e gardando relación coas edificacións protexidas do contorno. 


A súa formalización e tratamento quedarán definidos no proxecto de edificación. Non se permiten 


fachadas inacabadas, nas que aparezan exclusivamente os elementos estruturais, sen unha 


definición precisa do alzado da planta baixa, debendo executarse, en obras de nova planta, 


simultaneamente ao acabado do resto da edificación. 


2. A rehabilitación ou reforma de fachadas, portais e locais comerciais obedecerá, tamén, aos 


criterios expresados no punto anterior, relativos ao tratamento unitario de toda a edificación, para o 


cal haberá que aportar documentación gráfica e topográfica suficiente. Tamén se aportará 


semellante documentación dos edificios lindeiros ao que vaia ser obxecto de reforma. 


3. O plano dos escaparates, se os houbese, e das portas de acceso aos locais comerciais 


retranquearase 25 cm. respecto da aliñación de fachada correspondente, sen que se admita, en 


ningún caso, a ocultación con calquera tipo de revestimento dos acabados en muros ou machóns 


do edificio 


4. Non se permitirá a modificación de ocos en edificios catalogados, nin nos que conformen o seu 


contorno, para incrementar a superficie de vans en planta baixa mediante apeos. 


 


 


Art. 4.5.12. Materiais 


1. Nas actuacións de rehabilitación, reforma ou nova construción deberán utilizarse os sistemas 


construtivos tradicionais. Os materiais e o seu tratamento, disposición, textura, cor, etc., serán os 


predominantes no conxunto onde se sitúe a edificación. A estes efectos utilizaranse preferentemente 


como solucións de acabado o enfoscado de morteiro de cal, as fábricas de sillaría ou cachotería 


con pedra da zona. No caso de utilizarse sillares, o seu acabado será o tradicional.  


2. Non se permite a reconstrución en fachadas de elementos estruturais de formigón armado.  


3. Prohíbese expresamente a imitación de materiais tradicionais como a pedra, madeira, elementos 


ornamentais, falsos chapados, etc., así como a utilización de materiais alleos á edificación 


tradicional en paramentos exteriores, talles como ladrillo visto ou plaquetas de ladrillo, azulexos e 


outros aplacados cerámicos, revestimentos executados por proxección mecánica, formigón visto ou 


bloques de formigón, así como aplacados en pedra simulando cachotería.  


4. En caso de efectuar revocos, executaranse mediante a técnica tradicional, non admitíndose 


despezamentos simulando sillaría, nin debuxos xeométricos. 


5. Non se permiten solucións construtivas que deixen á vista fábricas de cachotería que na súa orixe 


foron executadas para revestir. 


 


 


Art. 4.5.13. Peches e cercados 


1. No Castro de Valdeorras consérvanse algúns tramos da antiga muralla medieval, os cales, 


conforme a esta Normativa, están suxeitos a protección. Esta protección deberá fundamentarse en 


intervencións públicas que contemplen tanto a súa consolidación como unha mellora xeral da súa 


percepción. O PEP contempla asemade a protección como elementos configuradores da imaxe 


urbana da vila de outros muros, que aparecen recollidos nos planos correspondentes. 


2. Os muros de peche poderán ser: 


a) Sillaría con solucións tradicionais. No caso de aparecer morteiro, este disporase refundido 


executado con solucións tradicionais ou con pigmentos que igualen ca cor dos morteiros 


tradicionais (solución singular será a executada con conglomerado de pedra vermella 


característica da zona). 


b) Cachotería tradicional. No caso de aparecer morteiro, este disporase refundido executado 


con solucións tradicionais ou con pigmentos que igualen ca cor dos morteiros tradicionais 
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(solución singular será a executada con conglomerado de pedra vermella característica da 


zona). 
c) Cachotería de cantos de río e lastras de pedra pizarrosa, similar á tradicional. 


d) Materiais cerámicos, sempre revestidos de enfuscados tradicionais en cores que igualen 


coas súa contorna. 


e) Muros de formigón armado, que poderá ser visto ou con acabados (abuxardado ou 


enfuscado). 


f) Peches vexetais de especies arbustivas características da contorna. 


g) Peches lixeiros de barrotes verticais cada 10cm (redondos, cadrados ou en pletinas, de 


sección máxima 400mm²), unidos mediante pletinas perimetrais (de sección máxima 


1000mm²), nunha soa cor (negro mate, marrón óxido ou gris forxa), nos lindes posteriores e 


entre parcelas (sen fronte á vía pública) e na área de expansión en calquera caso. 


Poderanse cubrir de vexetación ou utilizar un chapado modular interior da mesma cor e 


material, integrándoos no contorno. 


 


h) Calquera outra solución precisará do informe previo favorable dos Servizos Técnicos 


Municipais. 


3. Prohíbense expresamente: 


a) Peches en bloques prefabricados de formigón, ladrillo ou similares, cando sean cara-vista. 


b) Falsas sillarías, aplacados pétreos, muros cortina nin sistemas análogos, revestimentos de 


plaqueta, gresite, vidriados, imitacións a sistemas construtivos, metálicos, fibrocemento e 


similares nos muros de exteriores. 


c) Calquera imitación de materiais, como se sinala no apartado anterior. 


d) A pedra de gran pulida. 


e) Escolleras, cando vaian cara-vista. 


4. A altura máxima dos muros será: 


• No núcleo tradicional permítese en xeral unha altura máxima de 2m, que poderá ser maior 


no caso dos muros existentes suxeitos a protección e nos muros de contención, os cales 


poderán elevarse un máximo de 1’50m sobre a rasante superior. 


 


• Na área de expansión, permítese en xeral unha altura de peches de 1’50m, que se poderá 


completar cunha parte vexetal ou peche lixeiro ata 2’20m. Para os muros de contención de 


nova construción, admitirase unha altura total máxima de 2m (medidos dende a rasante 


inferior), de maneira que non supoñan unha alteración brusca do terreo natural. 


• No ámbito do solo rústico permítese unha altura máxima de 1m sobre rasante, tanto para 


muros de peche como para muros de contención. 


5. Os muros de contención deben executarse a unha distancia do lindeiro superior á altura do muro 


previsto, salvo permiso do lindeiro ou reconstrución de muro preexistente. Poderán ter unha base 


estrutural de formigón armado cuberto con follas exteriores de sillaría ou cachotería de 20cm de 


espesor mínimo, prohibíndose os chapados ou pedras alleas ao lugar.  


 


6. O remate superior dos muros deberase executar nunha liña recta, que poderá ser inclinada ou 


quebrada para adaptarse ao terreo.  
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Art. 4.5.14. Medianeiras 


1. Será obrigatorio o tratamento como fachada de todas as medianeiras, con arranxo os seguintes 


criterios:  


a) Cando a medianeira vista sexa a propia, daráselle o mesmo tratamento que o da fachada 


exterior correspondente á parcela. 


b) Cando a medianeira vista sexa a lindeira, o promotor da finca en obra daralle o mesmo 


tratamento que a medianeira preexistente, na parte que quedase ao descuberto debido á 


nova edificación, no casos que esta afectase a menos superficie de medianeira que a 


existente. No resto dos casos, se a medianeira do lindeiro se atopa manifestamente 


deteriorada, a propiedade da medianeira estará obrigada a adecentala, en condicións 


análogas as da obra limítrofe en execución ou xa executada. 


c) As solucións empregadas no caso de non utilizarse a mesma que na fachada proxectada, 


requirirán a aprobación dos servizos técnicos municipais. 


 


 


Art. 4.5.15. Carpintería exterior  


1. No núcleo tradicional, as carpinterías exteriores de ocos de ventás en fachadas realizaranse a 


cara exterior, conforme á solución tradicional predominante no núcleo. En todo caso, poderá 


utilizarse outra solución en función do contorno inmediato da edificación sobre a que se actúa. Para 


isto, estudarase a solución nas edificacións catalogadas máis próximas e a integración no sistema 


construtivo. Na área de expansión prohíbense expresamente as carpinterías á cara exteriores. 


2. Nas edificacións con fachadas suxeitas a normativa de protección as carpinterías exteriores 


deberán ser exclusivamente de madeira, tratada ou pintada interior e exteriormente, exceptuando 


aqueles casos nos que estea documentada a presenza de outros materiais na edificación orixinal. 


No resto de edificacións recoméndase o uso de madeira, xa sexa tratada ou pintada no seu lado 


exterior, permitíndose empregar tamén outros materiais tales como ferro e aluminio lacados.  


3. A carpintería das plantas baixas deberá harmonizar en materiais e acabados co resto do inmoble. 


Nos portais de acceso a edificacións incluídas en catálogo se admite o acabado en madeira 


tratada sen colorear, mantendo os deseños orixinarios preexistentes e restituíndo os que foran 


substituídos de forma inadecuada. No resto de edificacións os portais deberán deseñarse de modo 


específico, harmonizando a súa formalización cos existentes na contorna. Os accesos a 


aparcadoiros, cando existan, deberán resolverse no plano de fachada evitando recuados. 


4. Para o despece de ocos poderán usarse calquera das solucións habituais na arquitectura 


histórica do Núcleo Rural, cun mínimo de 900 cm² de superficie acristalada en cada unidade de 


partición. As particións do vidro deberán acusarse ao exterior da carpintería, non admitíndose as 


falsas fragmentacións dispostas na cara interior sobre grandes superficies acristaladas sen divisións 


ao exterior.  


5 A carpintería exterior poderá pintarse ou colorearse en calquera dos tons da gama cromática 


existente no Núcleo Rural, sempre tendo en conta o establecido no Art. 4.5.20 da presente Memoria 


Normativa. Na edificación catalogada deberán respectarse os tratamentos de coloración existentes, 


excepto cando estes estean alterados respecto da súa configuración orixinal: nese caso deberán 


ser restituídos conforme a unha adecuada integración ambiental. Prohíbese expresamente o 


aluminio na súa cor natural ou en tons dourados e bronceados. 


6. O deseño da cerrallaría evitará a incorporación de elementos disonantes co contorno, tendendo 


a solucións eficaces e de grande simplicidade, acordes coas solucións tradicionais. 


 


 


Art. 4.5.16. Elementos de protección 


1. A varanda dos balcóns, portas de aire e parte superior de antepeitos será de forxa ou aceiro 


compostos por elementos maioritariamente verticais, e en relación cos existentes na contorna. As 


balconadas-corredor deberán realizarse en madeira tratada na súa cor natural, non admitíndose 


ningunha solución distinta dos barrotes verticais. 


2. Para o escurecemento e protección solar aconséllase o uso de contras, portóns de madeira, 


estores ou persianas venecianas, prohibíndose calquera tipo de caixa de persiana no exterior da 


fachada.  


3. Cando a carpintería estea a caras interiores, permítese a colocación de enreixados de ferro, 


aceiro ou fundición, de maneira estes queden entre as caras interiores das xambas. A estrutura dos 


enreixados marcará unha modulación vertical, con posibilidade de incluír certos ornatos sinxelos, 


non ocultando totalmente o cerramento de vidro ou carpintería dos vans. O seu acabado e 


coloración deberá harmonizar co resto da fachada. 


4. O deseño dos elementos de rexería poderá interpretar coa maior sinxeleza os esquemas 


tradicionais ou aplicar solucións formais actuais con criterios de sobriedade e integración no 


entorno. Rexeitaranse solucións imitativas dos balaustres de forxa tradicional, excepto en actuacións 


de restauración ou reposición de elementos catalogados. 
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Art. 4.5.17. Elementos sobrepostos á fachada 


1. Prohíbense na fachada os elementos sobrepostos alleos á lóxica arquitectónica e de uso do 


edificio, tales coma toldos, marquesiñas, xardineiras de obra, escaparates e vitrinas voadas ou 


pegadas carteis luminosos, anuncios e similares, agás que estean expresamente autorizados. 


2. Tódolos cableados e canalizacións a executar con posterioridade á aprobación do Plan Especial 


deberán aloxarse en conducións enterradas. Así mesmo, calquera proxecto de urbanización deberá 


contemplar a supresión de antenas, a fin de conseguir, progresivamente, a súa total eliminación.  


3. Autorízase a instalación de rótulos de locais comerciais, cumprindo o seguinte:  


- baixo os linteis dos ocos de planta baixa, de maneira que non sobresaian sobre o muro ou 


paramento de fachada, debendo ocupar unha franxa horizontal de anchura inferior a 50 


cm. 


- en placas encostadas aos muros de fachada sempre que non superen os 2/3 da anchura 


do machón, nin teñan 1/3 da altura do mesmo.  


- poderán executarse en chapa metálica, vidro ou outros materiais acordes coa contorna, 


prohibíndose explicitamente o emprego de plásticos, así coma os rótulos luminosos. 


Poderán, ademais, utilizarse letras en relevo sobre vidro ou outras solucións adaptadas ao 


ambiente. 


- en ningún caso poderán tapar algún elemento decorativo do edificio. 


 


 


 


Art. 4.5.18. Cubertas 


1. Para a cubrición dos faldróns empregarase como material exclusivo de cuberta a lousa propia da 


zona (a granel ou en forma de pico de pala), prohibíndose especialmente os materiais bituminosos, 


a tella, o fibrocemento ou as chapas onduladas plásticas e metálicas. Excepcionalmente, en 


actuacións públicas ou de excepcional valor, e sempre que se xustifique a singularidade e/ou 


necesidade de variación, poderanse utilizar outros materiais. 


2. Os elementos de obra que sobresaian da cuberta terán que ter un tratamento igual ao da 


fachada. As chemineas serán de tubo de fundición ou recubertas de lousa das mesmas 


características que a cuberta. Admitiranse solucións singulares convenientemente xustificadas 


vencelladas a edificios públicos ou a actuación privadas de especial interese, sempre previo 


informe favorable dos Servizos Técnicos Municipais. 


3. Na área de expansión permitirase a instalación de lucernarios fixos ou ventás cenitais practicables 


de vidro que non sobresaian sobre o plano de cuberta, sendo obrigado pintar en cor negra tanto os 


marcos como a tea de impermeabilización cara ao exterior. As ventás cenitais deberán separarse 


do beiril da cuberta un mínimo de 2m, medidos en verdadeira magnitude sobre o pano de cuberta, 


e terán unhas dimensións máximas de 1’20m. de lado. Cando se dispoña máis dunha ventá no 


mesmo faldrón, teranse que separar entre si un mínimo de vez e media a súa anchura. 


7. As baixantes e canlóns vistos poderán ser de zinc, cobre ou aceiro. As baixantes, cando sexan 


exteriores, serán tamén metálicas e deberán ocultarse na súa parte inferior con elementos de 


protección en fundición ou aceiro ata unha altura de 2m, medida dende a rasante. 


8. Os elementos que polas súas características técnicas ou funcionais non poidan atopar outro 


emprazamento máis que na cuberta, deberán respectar ao máximo a harmonía do conxunto. As 


antenas deberán posicionarse nas partes máis baixas, evitando na medida do posible exceder a 


liña de cumieira, e minimizarse con sistemas colectivos. Cando algún destes elementos quede fora 


de servizo deberá ser retirado ou reparado polo propietario do inmoble. 


9. Outros elementos técnicos, (acumuladores térmicos), deberán emprazarse de modo preferente 


nos faldróns de cuberta de peor visibilidade dende o espazos público, e irán colocados enrasados 


co pano de cubrición, e convenientemente revestidos con materiais que garantan a súa 


integración, para ocultar a súa presenza. 


 


 


Art. 4.5.19. Elementos decorativos 


1. Os elementos decorativos empregaranse de modo sinxelo, con profusión baixa ou moderada, 


recomendándose a elección dun elemento de fachada destacado e illado, no que incidir 


preferentemente. (caso dos escudos e selos existentes). 
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Art. 4.5.20. Cores 


1. As fachadas e muros de cerramento terán que enlucirse e pintarse con cores claras (branco 


matado, ocres ou tostados, etc.), así como aqueles que teñan presenza tradicional acreditada na 


edificación. As determinacións de cor son extensivas aos diferentes elementos de fachada, que de 


xeito xeral, poderán ser dun ton máis escuro ou saturado da mesma gama da fachada ou da 


complementaria. Non se admitirán o emprego de máis de dúas cores nos acabados dos 


paramentos exteriores de fachada ou fachadas contiguas da edificación. 


2. A carpintería exterior será de madeira pintada en toda a edificación catalogada e poderá ter 


unha gama cromática que abrangue verdes escuros, marróns, ocres, vermello e azuis, así coma as 


distintas tonalidades dos mesmos. 


3. As pinturas empregadas serán de poro aberto ou solucións tradicionais de base de aceite de 


linaza, nas gamas cromáticas sinaladas en cada caso.  


4. No caso específico das adegas, con carácter específico se establece que as cores utilizadas nas 


carpinterías se atoparán na gama tradicional existente, empregando preferentemente tons 


vermellos, ou madeira natural.  


 


 


Art. 4.5.21. Elementos de instalacións 


1. O subministro aos edificios dos servizos de electricidade, telefonía, telecomunicacións, etc., que 


obrigatoriamente irán soterrados, farase por medio da perforación en puntos próximo aos eixos de 


medianeira. 


2. Tódolos elementos de instalacións (caixas de rexistro, alarmas, aparatos de ventilación...) incluídos 


os elementos de alumeado, climatización e telecomunicacións deberán agruparse e integrarse na 


fachada, buscando un deseño acorde co mobiliario urbano. Deberase establecer un elemento 


externo en coordinación co mobiliario público que albergue tódalas instalacións de forma 


homoxénea, para o que se recomenda a utilización de paneis, preferiblemente verticais, que 


incorporen o máximo de elementos posibles, contando para este mester con módulos adaptados ao 


efecto e rexistrables. O material utilizado para estes elementos serán os seguintes: madeira ou 


derivados, chapas de aceiro con tratamento para ser visto, todos eles con acabados estables.  


3. Queda terminantemente prohibido a presenza de lectores de contadores vistos nas fábricas de 


fachada. 


4. Queda asemade prohibida a instalación de antenas de comunicación (TV, radio, telefonía...) nos 


paramentos verticais das edificacións. Ditas antenas só se poderán instalar nos faldróns das cubertas 


de xeito que se evite o impacto visual, non podendo colocar nunca máis dunha antena por edificio. 


 


 


Art. 4.5.22. Estruturas, cimentacións e muros 


1. As estruturas horizontais e de cubertas no ámbito do Núcleo Rural Tradicional nas edificacións 


serán de madeira, con solucións isostáticas. Para os elementos verticais se admitirán solucións de 


muros de fábrica ou outras solucións en madeira e/ou metálicas. Admitiranse elementos puntuais na 


estrutura vertical de formigón, sempre convenientemente acreditado en función das necesidades 


proxectuais e previo informe favorable dos Servizos Técnicos Municipais. 


2. Admitiranse solucións singulares para proxectos públicos ou de singular interese previo informe dos 


servizos técnicos municipais e aprobación da comisión de urbanismo. 


3. Nos edificios catalogados considerarase elemento de interese para a súa conservación a 


cimentación e en xeral o subsolo. En edificios non catalogados, a actuación no subsolo baixo 


calquera modalidade de escavación requirirá as actuacións arqueolóxicas correspondentes, 


segundo a zona de intervención. 


 


 


Art. 4.5.23. Proxectos de carácter singular 


1. En actuacións públicas ou de excepcional valor, terase en conta coma único criterio para a súa 


aprobación, con exclusión total ou parcial das condicións estéticas ás que se fixo mención no 


presente Capítulo, a harmonización estética e ambiental coas edificacións próximas e co contexto 


xeral do Núcleo Rural de O Castro. 


2. Para a admisión dos proxectos aos que se refire o apartado anterior será necesaria a 


comunicación previa da intervención a Consellería de Cultura, e a emisión por parte de esta dun 


informe favorable que xustifique o impacto do novo edificio en relación cos criterios xerais de 


ordenación do PEP e valore positivamente a intervención. 
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TÍTULO V. NORMAS DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO 
 


 


CAPÍTULO I. CONDICIÓNS XERAIS 
 


 


Art. 5.1.1. Artellamento da protección 


1. Aos efectos de establecer o nivel adecuado de protección para cada un dos elementos do 


patrimonio edificado e/ou construído comprendidos no ámbito do Plan Especial, de conformidade 


coa Ley de Protección del Patrimonio Histórico (LPHE), a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG) 


e a LOUGA, procedese a súa Clasificación. 


2. A catalogación e nivel de protección do Patrimonio Arquitectónico indicase nos Planos de 


Ordenación e no Catálogo da Edificación, que recolle en fichas individualizadas cada edificio e/ou 


elemento construído catalogado. 


 


 


Art. 5.1.2. Patrimonio arquitectónico catalogado 


1. Enténdese por Patrimonio Catalogado o conxunto de inmobles e construcións sometidos a unha 


protección individualizada, por concorrer neles valores arquitectónicos históricos ou ambientais que 


contribúen a configurar as características xerais do conxunto histórico. 


2. Segundo a lexislación do Solo, o Catálogo de bens e edificacións a protexer na contorna do 


núcleo de O Castro constitúe un documento complementario do presente Plan Especial. 


 


 


Art. 5.1.3. Edificación non catalogada. 


1. As edificacións non recollidas no Catálogo correspóndense con 


- inmobles resultado de renovacións non adaptados ao ambiente característico do ámbito na 


súa formalización, tipoloxía ou volume,  


- edificacións sen interese histórico, arquitectónico e ambiental,  


- ruínas irrecuperables, sempre que o seu escaso valor formal e material xustifique a súa 


exclusión, 


- outras edificacións sen características relevantes.  


2. Para este conxunto de edificios non catalogados rexerán as disposicións establecidas na 


Ordenanza Gráfica correspondente, xunto co resto do Contido Normativo do Plan Especial.  


3. Para as edificacións e elementos construídos catalogados rexerán as disposicións establecidas 


con carácter específico para o réxime de catalogación, e asemade con carácter subsidiario, as 


determinacións recollidas nos planos de ordenación, nas ordenanzas zonais e no resto de contidos 


normativos do presente PEP. 


 


 


Art. 5.1.4. Bens de Interese Cultural 


1. Son os que integran o Patrimonio Cultural Galego e foron declarados de interese cultural pola Lei 


de Patrimonio ou mediante Decreto de forma individualizada, gozando de especial protección e 


suxeitos á tutela da “Dirección Xeral de Patrimonio Cultural” da Xunta de Galicia.  


2. No ámbito do núcleo rural de O Castro sitúase a fortaleza do mesmo nome, que foi declarada Ben 


de Interese Cultural (B.I.C) coa categoría de Monumento o 17 de novembro de 1.994. 


 


 


Art. 5.1.5. Obrigas dos propietarios dos bens incluídos no Catálogo 


1. Os propietarios de terreos e edificacións incluídas no Catálogo están obrigados a mantelos na súa 


integridade, de acordo co establecido no artigo 9.1 b da LOUGA e no artigo 25 da LPCG, 


impedindo a súa perda, destrución ou deterioro, e asumindo para isto as obras precisas, cuxo custo 


serán satisfeitos polos titulares ata onde acade o deber de conservar, ou pola Administración, nos 


termos que estableza a lexislación aplicable.  


2. Cando estes bens se atopen en estado ruinoso, conforme ao disposto nos artigos 9, 188 e 199 da 


LOUGA, no artigo 36 e concordantes da LPHE e 25 da LPCG, os propietarios terán que proceder á 


reconstrución total ou parcial. Como se sinala no artigo 199 da LOUGA, os propietarios poderán 


conseguir a cooperación das Administracións competentes, cando as obras exceden dos límites do 


deber de conservación que lles corresponde aos primeiros. 







 
 
oficina de arquitectura, urbanismo & planificación slp 


memoria normativa 


 
 


plan especial de protección do núcleo rural do castro PEP1 
 


O BARCO DE VALDEORRAS, 


o a


37/56 


3. Os edificios afectados por normativa de protección e incluídos no Catálogo nos seus diferentes 


niveis, non poderán ser demolidos baixo ningún concepto, debendo manterse as fachadas obxecto 


de protección durante a execución da obra mediante recalzado ou calquera outro sistema de 


consolidación que se considere apropiado. Os edificios que se declaren ruína, deberán aterse ao 


sinalado para estes casos na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.  


4. O Concello, unha vez aprobado definitivamente o PEP, comunicará aos propietarios dos inmobles 


catalogados que se atopen en estado ruinoso, as obrigas citadas, os prazos para realizar as obras 


necesarias e as sancións previstas no caso de que se incumpran as ditas obrigas. 


5. No caso de incumprimento, logo de cumpridos os prazos para levar a cabo as obras sinaladas, o 


Concello poderá chegar a realizar pola súa conta, con posterior cargo á propiedade e, mesmo a 


expropiar o inmoble co gallo de proceder á súa rehabilitación, para razóns de interese xeral. 


 


 


 


CAPÍTULO II. CRITERIOS XERAIS DE INTERVENCIÓN NOS INMOBLES 
CATALOGADOS 
 


 


Art. 5.2.1. Determinacións xerais 


1. A determinación das obras que se poden realizar en cada edificio defínese en función do nivel de 


protección asignado no Plan, e aparecen recollidas nas presentes determinacións de catalogación 


e, con carácter subsidiario, no resto de contidos normativos do PEP.  


2. A autorización destas obras adoptarase previa avaliación da súa incidencia na conservación dos 


valores do edificio e/ou construción. 


 


 


Art. 5.2.2. Tratamento da rehabilitación 


1. En calquera tipo de obra de que se trate, hase esixir no proxecto presentado para a solicitude de 


licenza de obras, a clara distinción entre os elementos que se manteñen e os de nova 


incorporación, para a valoración da intervención e non desvirtua-los elementos orixinarios. 


 


 


Art. 5.2.3. Obras de rehabilitación ou reforma 


1. Recuperaranse os elementos e materiais de valor que poidan ser reutilizables, na obra de reforma, 


coa finalidade de mante-lo carácter da arquitectura tradicional. En especial os seguintes: 


a) Cerramentos 


b) Cubertas 


c) Carpintería exterior 


d) Chemineas 


e) Elementos ornamentais 


f) Cerrallaría 


e) Escaleiras exteriores 


 


 


Art. 5.2.4. Reestruturación de cubertas 


1. O tratamento das mesmas terase que axustar o establecido no Art. 4.5.18, recuperándose os 


materiais utilizables na medida do posible, co gallo de non afectar ao carácter orixinario da 


edificación. 


2. Os aportes de novo material, cando este sexa necesario, terán que harmonizar en despece, 


forma, textura e material, cos preexistentes. 


 


 


Art. 5.2.5. Adición de edificación 


1. A adición de nova edificación, tanto en altura como en ocupación en planta, axustarase en todo, 


ao establecido na regulación das Condicións Estéticas contida no TÍTULO IV para as obras de nova 


planta, facendo especial fincapé no deseño e execución das partes de transición entre os 


elementos que se conservan e a nova edificación. 


 


 


Art. 5.2.6. Tratamento de fachadas 


1. As obras de reestruturación de fachadas ou acondicionamento de locais comerciais tenderán á 


recuperación do carácter orixinario da edificación de que se trate. 
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Art. 5.2.7. Mantemento de fachadas e elementos protexidos en caso de derrubo ou ruína 


declarada 


1. En caso de derrubo ou declaración de ruína de edificios catalogados, as fachadas exteriores 


deberán repetirse de xeito íntegro, co mantemento de todos e cada un dos elementos. Tamén se 


utilizarán materiais e solucións construtivas idénticos aos que acompañan as fachadas derrubadas. 


 


 


Art. 5.2.8. Tratamento de plantas baixas 


1. Prohíbense as obras de acondicionamento de locais que afecten sensiblemente á estrutura de 


dita planta e que non vaian dirixidas á conservación da mesma. Non se alterará a proporción de 


ocos orixinais, agás cando fose imprescindible para o novo fin do local e sempre que non afecten 


negativamente ao conxunto do edificio. A estes efectos: 


a) Deixaranse ao descuberto os machóns entre os ocos existentes (xambas e linteis de sillaría 


ou elementos construtivos de características similares nados para solucións vistas), de xeito 


que se asegure un tratamento uniforme do conxunto da fachada. 


b) No caso de que se actúe en baixos xa modificados, e sempre que sexa posible, deberanse 


esixir a restitución da parte na que actúe ao seu estado orixinal. 


c) Nas fachadas exteriores autorizase a colocación de anuncios, que se axustarán estritamente 


as condicións especificadas no Art. 4.5.17. o tratamento, localización e dimensión 


garantirán a non afección aos elementos básicos dos edificios que se pretende conservar. 


 


 


 


CAPÍTULO III. CONDICIÓNS PARTICULARES DA PROTECCIÓN DOS ELEMENTOS 
CATALOGADOS 
 


Art. 5.3.1. Niveis de protección 


1. Os niveis de protección que se consideraron son os seguintes: 


a) P.I. Protección Integral 


b) P.E. Protección estrutural 


c) P. A. Protección ambiental 


2. Os espazos libres de edificación anexos aos elementos suxeitos a protección quedarán afectados 


polos mesmos niveis de protección, en tanto que os espazos libres públicos son protexidos mediante 


as determinacións da ordenanza. 


 


 


Art. 5.3.2. Protección integral 


1. Comprende aqueles inmobles e elementos que amosan singulares características e excepcional 


valor obxectivo de carácter arquitectónico, histórico ou artístico, con independencia do seu estado 


de conservación. 


2. Estas edificacións deben manterse na súa total integridade, con especial respecto ás súas 


características e partes que as compoñen, procurándose a súa recuperación funcional e 


monumental por todos os medios da técnica. Neste nivel permitiranse os seguintes tipos de obra: 


a) Conservación 


b) Consolidación 


c) Restauración 


d) Rehabilitación ou reforma (limitada esta a aqueles elementos que non sexan significativos 


dentro do carácter do edificio). 


3. Calquera tipo de obra ou cambio de uso nos elementos que gocen do nivel de protección 


integral necesitará a autorización expresa da Consellería de Cultura. 


 


 


Art. 5.3.3. Protección estrutural 


1. Inclúe aqueles inmobles de especial valor arquitectónico, artístico ou ambiental. 


2. Estas edificacións deben ser conservadas mantendo as súas condicións volumétricas, estruturais, 


tipolóxicas e ambientais, sen prexuízo de obras interiores ou exteriores de adaptación, compatibles 


co uso previsto e/ou permitido na ordenanza específica.  


3. Neste nivel autorízanse obras de: 


a) Conservación 


b) Consolidación 


c) Acondicionamento 


d) Restauración 


e) Rehabilitación  
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f) Reestruturación. 


4. Deberase manter tipoloxías e materiais da estrutura horizontal, excepto nos seguintes supostos: 


a) Cando a dita estrutura se atope en estado ruinoso ou semirruinoso. 


b) Cando a rehabilitación do edificio que se pretenda desenvolver sexa tecnicamente 


desaconsellable e/ou excesivamente gravosa de manter a estrutura horizontal existente, 


conforme ás demostracións que neste senso se conteñan no proxecto técnico 


correspondente. 


5. Permitirase o cambio de uso, sempre que non altere a configuración arquitectónica do edificio e 


non supoña menoscabo dos valores patrimoniais a protexer. 


 


 


Art. 5.3.4. Protección ambiental 


1. Comprende aquelas edificacións con valor arquitectónico ou ambiental que, polas 


características da súa fachada ou tipoloxía formal, contribúe á configuración da escena urbana, 


individualmente ou en conxunto.  


2. Estas edificacións deben conservarse cos detalles ambientais e estéticos orixinais que os 


caracterizan.  


3. Neste nivel permítense os seguintes tipos de obras: 


a) Conservación 


b) Consolidación 


c) Acondicionamento 


d) Restauración 


e) Rehabilitación ou reforma 


f) Reestruturación  


g) Adición de plantas, no caso de que na correspondente Ficha do Catálogo así se 


especifique. 


 


 


Art. 5.3.5. Cadro resumo das obras permitidas segundo os niveis de protección 


 Protección 


integral 


Protección 


estrutural 


Protección 


ambiental 


Conservación x X X 


Consolidación x X X 


Acondicionamento  x X 


Restauración x X X 


Rehabilitación ou reforma x X X 


Reestruturación   x X 


Adición de plantas   X 
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TÍTULO VI. NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN 
 


 


CAPÍTULO I. CONSIDERACIÓNS XERAIS 
 


Art. 6.1.1. Definición 


1. As ordenanzas son as condicións particulares, que xunto coas xerais da edificación e dos usos, 


regulan de xeito pormenorizado a actividade urbanística. Integradas na Memoria Normativa do PEP, 


constitúen xunto ós Planos de Ordenación, as Ordenanzas Gráficas e o Catálogo, o seu conxunto 


normativo, que deberá ser interpretado con carácter integrado. 


 


 


Art. 6.1.2. División en zonas de ordenanza 


1. En base aos obxectivos do Plan Especial, e co obxecto de establecer unha ordenación 


pormenorizada, procedeuse ao establecemento de zonas homoxéneas de ordenanza, as cales se 


diferencian polas distintas condicións urbanísticas establecidas para cada unha delas (sendo as más 


senlleiras o uso característico e a tipoloxía de edificación), atendendo ás condicións homoxéneas 


de partida dos conxuntos regulados. Nos artigos seguintes se fixan as condicións inherentes para a 


súa materialización. 


2. O PEP establece as seguintes zonas de ordenanza: 


Ordenanza U1 - residencial unifamiliar en núcleo tradicional 


Ordenanza U2 - covas-adegas 


Ordenanza U3 - terciario 


Ordenanza U4 - residencial unifamiliar en zona de expansión 


Ordenanza U5 - sistema local de dotacións 


Ordenanza U6 - sistema local de infraestruturas 


Ordenanza U7 - sistema local de espazos libres / zonas verdes 


Ordenanza U8 - solo rústico 


 


CAPÍTULO II. ORDENANZA U1. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN NÚCLEO 
TRADICIONAL  
 


Art. 6.2.1. Delimitación e ámbito. 


1. Aplicase esta ordenanza ás parcelas ocupadas por vivendas dentro do solo de núcleo rural 


núcleo tradicional, e os espazos baleiros contiguos, tal e como se indica nos planos de ordenación. 


 


 


Art. 6.2.2. Criterios e parámetros de ordenación. 


1. Para este ámbito, de gran valor arquitectónico, o Plan Especial toma como referencia a estrutura 


orixinaria do núcleo, baseando as súas determinacións no mantemento da estrutura urbanística 


tradicional, con ocupación histórica do territorio, e tomando como documento de referencia 


segundo o establecido por diversos autores, aquel que fixa estas estruturas antes das transformacións 


do modelo produtivo e de ocupación sufridas polo territorio a partires dos anos 60, (tómase como 


base o primeiro documento fotogramétrico que reflexa esta situación, o coñecido como “voo 


americano de 1956”, obtido directamente do Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF) do Exército 


do Aire). A regulación do ámbito establecese sobre a base xeral da conservación do volume e a 


trama edificada actual, e da posibilidade de completar a edificación naquelas parcelas que 


historicamente estiveron ocupadas pola edificación.  


2. Fíxase o mantemento das actuais aliñacións da edificación e o límite público - privado, tal como 


se indica nos planos de aliñacións. Non se permite a colmatación das eiras e espazos baleiros 


contiguos á edificación, que haberán de acondicionarse como espazos libres privados, mantendo 


os seus valores tipolóxicos e construtivos. Cando estes espazos libres privados dean fronte aos 


espazos públicos, poderán pecharse conforme ás condicións establecidas no Art. 4.5.13 da 


presente Memoria Normativa. 


3. O volume de edificación permitido reflíctese nos correspondentes planos de ordenación e nas 


Ordenanzas Gráficas. 


4. As edificacións sobre as que existe algún grao de protección cumprirán coas condicións 


establecidas na correspondente Ficha de Catálogo. 
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Art. 6.2.3. Condicións de uso. 


1. Considerase o uso residencial unifamiliar como principal, e autorizaranse os seguintes usos 


compatibles, segundo a clasificación descrita no Artigo 4.2.7 da presente Memoria Normativa: 


• Industrial: obradoiro familiar e/ou artesanal. 


• Adega 


• Terciario: Comercial. 


• Terciario: Hostaleiro 


• Terciario: Restauración 


• Terciario: Oficinas ou despachos profesionais 


• Garaxe-aparcadoiro. Grao 1º 


• Almacén. 


2. Estes usos verificarán os termos que establezan as normas de seguridade aplicables, e non 


poderán autorizarse independentes aos usos das plantas superiores. 


 


 


Art. 6.2.4. Obras permitidas. 


1. Nas edificacións e construcións catalogadas, as obras permitidas serán aquelas sinaladas 


segundo o nivel de protección. 


2. Nas edificacións e construcións sen catalogar poderanse realizar as seguintes obras: 


• Conservación 


• Consolidación 


• Acondicionamento 


• Restauración 


• Rehabilitación ou reforma 


• Reestruturación  


• Adición de plantas, no caso de que nos Planos de Ordenación se permita. 


• Demolición 


• Reconstrución 


• Substitución 


• Nova planta 


• Ampliación 


• Nova planta con conservación de elementos. 


 


 


Art. 6.2.5. Condicións hixiénico-sanitarias. 


1. Son as que se detallan no Título IV Capítulo IV da presente Memoria Normativa. 


 


 


Art. 6.2.6. Condicións estéticas. 


1. Establécense no Título IV Capítulo V da presente Memoria Normativa, e nas correspondentes 


Ordenanzas Gráficas. 
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CAPÍTULO III. ORDENANZA U2. COVAS-ADEGAS  
 


Art. 6.3.1. Delimitación e ámbito. 


1. Aplicase esta ordenanza á área ocupada polas adegas e os espazos libres privados vinculados a 


elas, situada ao Noroeste do núcleo tradicional, segundo a delimitación establecida nos planos de 


ordenación do PEP. 


 


 


Art. 6.3.2. Criterios e parámetros de ordenación. 


1. Neste ámbito, que presenta unha singular e característica arquitectura, o Plan Especial toma 


coma no anterior como referencia o mantemento da estrutura orixinaria do núcleo, baseándose nos 


mesmos criterios teóricos e documentais de ocupacións, polo que a súa regulación establecese 


sobre a base xeral da conservación do volume actual.  


2. Establecese o mantemento das actuais aliñacións, volume da edificación e o límite público - 


privado, tal como se indica nos Planos de Ordenación e nas Ordenanzas Gráficas. Os espazos 


baleiros privados deberán manterse como tales, coa súa estrutura actual, evitando o seu peche 


perimetral.  


3. No ámbito delimitado deberá manterse o seu uso principal (adega), e cada elemento asumirá as 


condicións de protección arquitectónica (en función das súas características) establecidas no 


Catálogo. No Artigo 4.5.20 defínense os materiais e as cores permitidas.  


 


 


Art. 6.3.3. Condicións de uso. 


1. Manterase o uso adega como principal, e autorizaranse os seguintes usos compatibles, sempre 


sen alterar as condicións de protección, arquitectónicas, de ordenación e volumétricas inherentes á 


edificación: 


• Terciario: restauración. 


• Almacén. 


2. Para ambos se verificarán os termos que establezan as normas sectoriais de aplicación. 


 


 


Art. 6.3.4. Obras permitidas. 


1. Nas edificacións e construcións catalogadas, as obras permitidas serán aquelas sinaladas 


segundo o nivel de protección. 


2. Nas edificacións e construcións sen catalogar poderanse realizar as seguintes obras: 


• Conservación 


• Consolidación 


• Acondicionamento 


• Restauración 


• Rehabilitación ou reforma 


• Reestruturación  


• Demolición 


• Reconstrución 


• Substitución 


• Nova planta 


• Ampliación 


• Nova planta con conservación de elementos. 


 


 


Art. 6.3.5. Condicións hixiénico-sanitarias. 


1. Son as que se detallan no Título IV Capítulo IV da presente Memoria Normativa. 


 


 


Art. 6.3.6. Condicións estéticas. 


Establécense no Título IV Capítulo V da presente Memoria Normativa, e nas correspondentes 


Ordenanzas Gráficas. 
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CAPÍTULO IV. ORDENANZA U3. TERCIARIO  
 


Art. 6.4.1. Delimitación e ámbito. 


1. Aplicase esta ordenanza ao ámbito do pazo dos Flórez e a súa contorna, dentro do solo de 


núcleo rural, segundo a delimitación establecida nos planos de ordenación do PEP. 


 


 


Art. 6.4.2. Criterios e parámetros de ordenación. 


1. Neste ámbito, no que destaca a presenza dunha edificación histórica de gran valor, o Plan 


Especial da por terminado o seu proceso de ocupación do solo, polo que a súa regulación 


establecese sobre a base da conservación das edificacións protexidas e un tratamento respectuoso 


do seu entorno e a ausencia de incremento de edificabilidade.  


2. Establecese o mantemento das actuais aliñacións e volume da edificación, tal como se indica 


nos Planos de Ordenación e nas Ordenanzas Gráficas , segundo os parámetros establecidos no 


Catálogo da Edificación. 


 


 


Art. 6.4.3. Condicións de uso. 


1. Considérase o uso terciario (hostaleiro e restauración) como principal, e autorízanse os seguintes 


usos compatibles, segundo a clasificación descrita no Artigo 4.2.7 da presente Memoria Normativa: 


• Terciario: comercial. 


• Terciario: oficinas ou despachos profesionais 


• Almacén. 


• Garaxe-aparcadoiro. Grao 2º. 


• Dotacional: educativo 


• Dotacional: Socio-cultural e recreativo 


• Dotacional: Equipamento deportivo 


• Dotacional: Equipamento relixioso 


2. Estes usos verificarán os termos que establezan as normas de seguridade aplicables, e non 


poderán autorizarse independentes aos usos das plantas superiores, agás os aparcadoiros cando 


estean expresamente permitidos. 


 


Art. 6.4.4. Obras permitidas. 


1. Nas edificacións e construcións catalogadas, as obras permitidas serán aquelas sinaladas 


segundo o nivel de protección. 


2. Nas edificacións e construcións sen catalogar poderanse realizar as seguintes obras: 


• Conservación 


• Consolidación 


• Acondicionamento 


• Restauración 


• Rehabilitación ou reforma 


• Reestruturación  


• Demolición 


• Nova edificación, permitindo as categorías de reconstrución e substitución. 


 


 


Art. 6.4.5. Condicións hixiénico-sanitarias. 


1. Son as que se detallan no Título IV Capítulo IV da presente Memoria Normativa. 


 


 


Art. 6.4.6. Condicións estéticas. 


1. Establécense no Título IV Capítulo V da presente Memoria Normativa, e nas correspondentes 


Ordenanzas Gráficas. 
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CAPÍTULO V. ORDENANZA U4. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN ÁREA DE 
EXPANSIÓN  
 


Art. 6.5.1. Delimitación e ámbito. 


1. Aplicase esta ordenanza ao ámbito do solo de núcleo rural - área de expansión, tal e como se 


indica nos planos de ordenación do PEP. 


 


 


Art. 6.5.2. Criterios e parámetros de ordenación. 


1. A regulación deste ámbito establecese sobre a base da consolidación do actual sistema viario e 


a correcta distribución da edificación.  


2. Establécense unhas aliñacións que delimitan o espazo público e o privado, reflectidas nos 


correspondentes planos de Ordenación. Cando os espazos libres edificados dean fronte aos 


espazos libres públicos, poderán pecharse conforme ás condicións establecidas no Artigo 4.5.13 da 


presente Memoria Normativa. 


3. Condicións de volume.  


• Fronte mínimo de parcela: 12 m para edificacións illadas e 9 para pareadas, cos lindeiros o 


máis rectos e ortogonais posible. 


• Parcela mínima: 600 m². 


• Ocupación do solo: 30% de parcela neta. 


• Edificabilidade: 0,45 m²/m². de parcela neta. 


• Altura máxima da edificación: 7m. 


• Número de plantas: Dúas (B+I), admitíndose a construción de unha planta de soto ou 


semisoto. 


• Pendente de cuberta: 30º, sendo continua e sen quebras en todo o seu desenvolvemento, 


segundo as condicións descritas na presente Memoria Normativa. 


• Recuamento en relación a aliñación: 3m. No caso de que as edificacións colindantes 


estean construídas en liña de fachada, se poderá continuar a aliñación definida por elas. 


• Separación a lindeiros: 3 m. 


4. Outras condicións:  


• Admitirase a tipoloxía pareada con condicións de edificación simultánea ou apegada a 


medianeiras existentes. O apegue será obrigatorio para edificacións en parcelas lindantes 


con medianeiras existentes.  


• Prohíbese a presenza de tipoloxías unifamiliares apegadas en máis de dúas unidades 


(pareadas). 


• Admítese o aproveitamento baixo cuberta, sempre vencellado á planta inmediatamente 


inferior, para o uso principal da edificación, adecuándose ás condicións fixadas na 


presente Memoria Normativa, computando a efectos de edificabilidade tódolos espazos de 


altura libre maior ou igual a 1,5 m. 


• As edificacións sobre as que existe algún grao de protección cumprirán coas condicións 


establecidas na correspondente Ficha de Catálogo. 


5. Admítese a construción dunha edificación secundaria, mesmo sobre lindeiros, coas seguintes 


condicións: 


• Ocupación do solo: 15% da edificada como construción principal, e nunca maior de 30m². 


• Altura de bordo: 2,80 m. 


• Altura total: 3,50 m. 


• Estas construcións computarán no global das condicións de volume e edificabilidade 


fixadas pola ordenanza. 


• Esixirase o permiso do colindante para apegar unha construción auxiliar. 


6. A posición dos peches, para os que rexerán as condicións establecidas no Art. 4.5.13, seguirá a 


aliñación fixada nos correspondentes planos. 


 


 


Art. 6.5.3. Condicións de uso. 


1. Considerase o uso residencial unifamiliar como principal, e autorizaranse os seguintes usos 


compatibles, segundo a clasificación descrita no Artigo 4.2.7 da presente Memoria Normativa: 


• Terciario: Comercial. 


• Terciario: Restauración. 


• Garaxe-aparcadoiro. Graos 1º e 2º. 


• Almacén. 


• Dotacional: socio-cultural 


• Dotacional: equipamento deportivo 


• Dotacional: equipamento educativo. 
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2. Estes usos verificarán os termos que establezan as normas de seguridade aplicables, e non 


poderán autorizarse independentes aos usos das plantas superiores, agás os aparcadoiros cando 


estean expresamente permitidos. 


 


 


Art. 6.5.4. Obras permitidas. 


1. Nas edificacións e construcións catalogadas, as obras permitidas serán aquelas sinaladas 


segundo o nivel de protección. 


2. Nas edificacións e construcións sen catalogar poderanse realizar as seguintes obras: 


• Conservación 


• Consolidación 


• Acondicionamento 


• Restauración 


• Rehabilitación ou reforma 


• Reestruturación  


• Demolición 


• Substitución 


• Nova planta 


• Ampliación. 


 


 


Art. 6.5.5. Condicións hixiénico-sanitarias. 


1. Son as que se detallan no Título IV Capítulo IV da presente Memoria Normativa. 


 


 


Art. 6.5.6. Condicións estéticas. 


1. Establécense no Título IV Capítulo V da presente Memoria Normativa. 


 


CAPÍTULO VI. ORDENANZA U5. SISTEMA LOCAL DE DOTACIÓNS 
 


Art. 6.6.1. Delimitación e ámbito. 


1. Está constituída polas parcelas onde existen dotacións que non forman parte da estrutura xeral e 


orgánica do territorio, segundo a delimitación establecida nos planos de ordenación do PEP. 


 


 


Art. 6.6.2. Criterios e parámetros de ordenación. 


1. Para os edificios ou parcelas destinadas a equipamentos e dotacións, rexerán, en cada caso, as 


condicións establecidas no contido normativo do presente PEP (Planos de Ordenación, Ordenanzas 


Gráficas, Catálogo e Normativa). 


2.Prevense as seguintes dotacións: 


• SLE-SC 01. Torre do Castro. 


• SLE-SC 02. Porta do Castro 


• SLE-RE. Igrexa de Santa María. 


• SLE-CE. Cemiterio. 


• SLE-DP-SC. Instalacións do parque deportivo-sociocultural. 


 


 


Art. 6.6.3. SLE-SC 01. Torre do Castro. 


1. Nesta zona permitiranse o uso dotacional socio-cultural e recreativo. Este uso verificará os termos 


que establezan as normas sectoriais aplicables. 


2. Poderanse realizar as obras sinaladas segundo o seu nivel de protección. Haberanse de seguir os 


parámetros descritos na correspondente Ficha de Catálogo. 


 


 


Art. 6.6.4. SLE-SC 02. Porta do Castro. 


1. Nesta zona permitiranse o usos principais: 


• dotacional - socio-cultural e recreativo 


• dotacional - equipamento educativo 


Autorizaranse o uso garaxe - aparcadoiro como compatible.  
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Estes usos verificarán os termos que establezan as normas sectoriais aplicables. 


2. Os criterios e parámetros de edificación serán os seguintes: 


• Aliñacións: respectará a aliñación fixada para o bordo do viario  


• Fondo máximo: 11m 


• Ocupación máxima en planta: 400m² 


• Altura máxima de cornixa: 3’20m medidos dende a rasante do viario no 10% da edificación 


poderá facerse sobre rasante; o resto irá baixo rasante (con fachada ao aparcadoiro), 


podendo levantar 1m sobre a rasante do viario. 


• Nº de plantas: soto ou semisoto cara ao viario e abríndose cara a ladeira, permitíndose 


unha planta (PB), sobre rasante cun volume de menor dimensión (máximo o 10% da 


superficie da edificación) para permitir o acceso. 


• Posición: situarase dentro do ámbito marcado a tal efecto nos planos OX-03 e O1-03, 


elixindo a posición despois de un estudo pormenorizado. 


 


 


Art. 6.6.5. SLE-RE. Igrexa de Santa María. 


1. Nesta zona permitiranse o uso dotacional - equipamento relixioso. Este uso verificará os termos que 


establezan as normas sectoriais aplicables. 


2. Respectaranse as condicións de volume e edificación existentes. 


3. Poderanse realizar as obras sinaladas segundo o seu nivel de protección. Haberanse de seguir os 


parámetros descritos na correspondente Ficha de Catálogo. 


 


 


Art. 6.6.6. SLE-CE. Cemiterio. 


1. Nesta zona permitiranse o uso dotacional cemiterio. Este uso verificará os termos que establezan 


as normas sectoriais aplicables. 


2. Respectaranse as condicións de volume e edificación existentes. 


 


 


Art. 6.6.7. SLE-DP-SC. Instalacións do parque deportivo-sociocultural. 


1. Nesta zona permítese o uso dotacional - equipamento deportivo como principal, vinculado ao 


parque deportivo-sociocultural (golf) previsto (segundo o establecido no artigo 33, apartados e e j, 


da LOUGA), e autorízase o uso terciario-hostaleiro como compatible. Estes usos verificarán os termos 


que establezan as normas sectoriais aplicables. 


2. Os criterios e parámetros de edificación serán os seguintes: 


• Aliñación: non se establecen aliñacións obrigatorias. 


• Volume: terá unha volumetría quebrada ou partida, que descompoña o conxunto da 


edificación en diferentes fragmentos para minimizar o seu impacto. 


• Fondo máximo: 12m. 


• Ocupación máxima en planta: 1.500m². 


• Edificabilidade: 0’2m²/m². Calquera volume construído baixo e sobre rasante computará a 


efectos de edificabilidade. 


• Altura máxima de cornixa: 3’50m medidos dende a rasante do terreo. 


• Nº de plantas: unha (PB), sendo preferible que quede semi-enterrada para mellorar a súa 


integración no entorno.  


• Posición: situarase dentro do ámbito marcado a tal efecto no plano OX-03, elixindo a 


posición tras un estudo pormenorizado. 


3. Previo á edificación deberán garantirse os servizos de infraestruturas necesarios para a súa 


implantación e funcionamento. A execución da edificación será simultánea ou posterior ao 


acondicionamento do parque. 


4. Tódolos parámetros anteriores quedan subordinados á firma do convenio que aparece recollido a 


tal efecto como anexo ao presente documento. 


 


 


Art. 6.6.8. Condicións hixiénico-sanitarias. 


1. Son as establecidas polas correspondentes normativas sectoriais. 
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Art. 6.6.9. Condicións estéticas. 


1. Son as establecidas no Título IV, Capítulo V da presente Memoria Normativa. 


2. Polo seu carácter público e representativo, os equipamentos que ocupen parcelas non 


edificadas, na súa singularidade poderán adoptar as formas arquitectónicas que se consideren máis 


axeitadas, cun adecuado estudo da súa implantación no entorno. Neste suposto as disposicións das 


presentes ordenanzas relativas á composición, morfoloxía e uso dos materiais, terán carácter 


meramente indicativos. Aínda así o proxecto deberá xustificar suficientemente a singularidade da 


opción arquitectónica elixida e ser informado preceptivamente pola Consellería de Cultura. 


CAPÍTULO VII. ORDENANZA U6. SISTEMA LOCAL DE INFRAESTRUTURAS 
 


Art. 6.7.1. Delimitación e ámbito. 


1. Aplicase esta ordenanza ás zonas onde existen ou se prevén elementos que fan posible a 


prestación dos servizos urbanísticos indispensables da rede eléctrica, telecomunicacións, 


saneamento, abastecemento de auga e demais infraestruturas de servizos, como aparcadoiros, 


segundo a delimitación establecida nos planos de ordenación do PEP. 


2.Prevense as seguintes infraestruturas: 


• SLI-AM 01. Aparcamento / espazo multiusos. 


• SLI-AM 02. Aparcamento / espazo multiusos. 


• SLI-SU. Fonte e lavadoiro. 


 


 


Art. 6.7.2. SLI-AM 01 e SLI-AM 02. Aparcamento / espazo multiusos. 


1. En tódolos casos a edificabilidade será a estritamente necesaria definida para o funcionamento 


da infraestrutura á que serve, cos seguintes parámetros máximos: 


• Parcela mínima: non se fixa. 


• Aliñación: a fixada nos planos. 


• Altura máxima: 3,20 m. 


• Nº de plantas: unha (PB). 


• Superficie máxima edificable: a estritamente necesaria para o funcionamento da 


infraestrutura, non maior de 20m². 


2. A obtención do solo levarase adiante por convenio ou expropiación 


3. Poderanse realizar as seguintes obras: 


• Conservación 


• Consolidación 


• Demolición 


• Nova planta 


• Ampliación 
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Art. 6.7.3. SLI-SU. Fonte e lavadoiro. 


1. Como en tódalas edificacións e construcións catalogadas, as obras permitidas serán aquelas 


sinaladas segundo o nivel de protección. 


2. Non se poderá aumentar o volume construído. 


 


 


Art. 6.7.4. Condicións de uso. 


1. Non se permitirán máis usos dos sinalados no Artigo 6.8.1. 


 


 


Art. 6.7.5. Condicións hixiénico-sanitarias. 


1. Rexeranse polo seu propio regulamento ou disposicións vixentes en cada momento. 


2. Deberanse garantir un adecuado illamento e protección das instalacións. 


 


 


Art. 6.7.6. Condicións estéticas. 


1. As establecidas no Título IV Capítulo V da presente Memoria Normativa. 


2. A pavimentación terá un tratamento axardinado que non provoque un espazo duro senón o 


natural dos espazos libres do contorno. 


 


CAPÍTULO VIII. ORDENANZA U7. SISTEMA LOCAL DE ESPAZOS LIBRES / ZONAS 
VERDES 
 


Art. 6.8.1. Delimitación e ámbito. 


1. Esta ordenanza comprende aqueles espazos destinados parques, paseos, parques deportivos, 


prazas e espazos libres de lecer calificados polo Plan Especial, así como aqueles que xurdan do 


desenvolvemento do mesmo. Distínguense 


2.Prevense as seguintes espazos libres e zonas verdes: 


• SLV-EL 01. Praza de Fora da Vila 


• SLV-EL 02. Praza do Cerne 


• SLV-EL 03. Praza da Casa Carballo 


• SLV-PD-SC. Parque deportivo-sociocultural. 


2. Os viarios públicos rexeranse polas súas ordenanzas específicas, complementadas pola 


regulación específica contida no Título VI Capítulo XIX e no Título VII da presente Memoria Normativa. 


 


 


Art. 6.8.2. SLV-EL. Prazas. 


1. As prazas deberán urbanizarse atendendo aos criterios compositivos e de tratamento establecidos 


nos planos de ordenación, formando unha secuencia urbana de espazos públicos. 


2. Permítese a instalación de elementos accesorios tales como mobiliario urbano, quioscos, xogos de 


nenos, etc, sen que no seu conxunto ocupen máis do 5% de cada área ou 10m², e cunha altura 


máxima de 3m. Prohíbese expresamente calquera tipo de edificación permanente nestas zonas. 


3. Estas instalacións deberán respectar en todo caso os valores monumentais e paisaxísticos do 


contorno, e non deberán dificultar o paso peonil ou rodado, deixando un paso libre mínimo de 


1,50m., separándose polo menos 20cm. dos bordos. Os quioscos sepáranse entre si un mínimo de 


50m. 


4. Os usos que se implanten en todos os espazos libres públicos e o mobiliario terá consideración de 


concesións provisionais. As instalacións privadas de servizo público que se autoricen nestes espazos 


deberán contar coa preceptiva licenza ou concesión de uso especial ou privativo do dominio 


público local, que se outorgará conforme ao previsto na lexislación de réxime local e as Ordenanzas 


Municipais especificas. O prazo non será superior a un ano no caso das licenzas e dez no caso das 
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concesións, sendo estes prazos serán improrrogables, sen prexuízo que ao vencemento do titulo 


poida outorgarse un novo nas condicións que en cada caso se determinen. 


5. A circulación e estacionamento de vehículos limitarase aos estritamente precisos de acordo coa 


regulación que aprobe o Concello. 


 


 


Art. 6.8.3. SLV-PD. Parque deportivo-sociocultural (golf). 


1. Se prevé a creación dun parque deportivo-sociocultural (golf), subordinado á firma do convenio 


que aparece recollido a tal efecto como anexo ao presente documento. O non cumprimento da 


condición de firma do convenio polas partes suporá a invalidez das condicións previstas na presente 


normativa para o SLV-PD; neste caso establécense para o ámbito as condicións establecidas para 


Solo Rústico de Protección Ordinaria. 


2. O parque deberá proxectarse atendendo aos criterios compositivos e de tratamento establecidos 


nos planos de ordenación. O tratamento deste espazo garantirá a súa adecuada integración 


paisaxística, potenciando a relación co medio mediante a disposición de arboredo e o tratamento 


da superficie, que manterá o seu carácter rústico.  


3. Prohíbese expresamente o uso de aglomerado en quente nos camiños interiores, que haberán de 


ter un tratamento de sendas verdes. 


4. Permitirase a construción dunha edificación complementaria, segundo se especifica no Art. 6.7.7. 


da presente Memoria Normativa, conforme ao convenio anexo. 


 


 


Art. 6.8.4. Condicións aplicables aos espazos libres privados. 


1. Non se permitirán máis actuacións que as previstas no Art. 4.3.8. da presente Memoria Normativa. 


 


 


Art. 6.8.5. Condicións hixiénico-sanitarias. 


1. Son as que se detallan no Título IV Capítulo IV da presente Memoria Normativa. 


 


 


Art. 6.8.6. Condicións estéticas. 


1. Son as establecidas nas Normas Xerais de Edificación. Polo seu carácter público e representativo, 


os espazos libres que sexan resultado de actuacións en solo público deberán ser informados 


preceptivamente pola Consellería de Cultura. 
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CAPÍTULO XIX. ORDENANZA U8. SOLO RÚSTICO 
 


Art. 6.9.1. Delimitación e ámbito. 


1. Aplicase esta ordenanza aos terreos situados ao noroeste, o sur e o suroeste do núcleo histórico do 


Castro, que comprenden áreas da paisaxe agrícola protexida que se mantiveron libres de 


edificación e que constitúen elementos singulares do entorno do núcleo histórico, tanto na 


percepción dende este como cara el.  


2. A súa delimitación é a establecida no plano OX-03. 


 


 


Art. 6.9.2. Criterios e parámetros de ordenación. 


1. A regulación deste ámbito, que bordea o núcleo histórica do Castro, establecese sobre a base da 


súa preservación á marxe dos procesos de desenvolvemento urbanístico.  


 


 


Art. 6.9.3. Condicións de uso. 


1. Considéranse os seguintes usos non construtivos: 


• Accións sobre o solo ou o subsolo que impliquen movementos de terra, tales como 


dragaxes, defensa de ríos e rectificación de leitos, bancais, desmontes, recheos e outras 


análogas. 


• Actividades de lecer, tales como práctica de deportes organizados, acampada dun día e 


actividades comerciais ambulantes. 


• Actividades científicas, escolares e divulgativas. 


2. Estes usos serán permitidos por licenza municipal. 


 


 


Art. 6.9.4. Obras permitidas. 


1. Permitirase unicamente a construción de peches lixeiros ou vexetais, e muros de contención 


formando bancais, así como obras de urbanización de sendas verdes e itinerarios peonís. 


2. Poderanse realizar as seguintes obras, vencelladas aos peches das parcelas: 


• Consolidación 


• Restauración 


• Reestruturación  


• Demolición 


• Nova planta 


3. Quedan estritamente prohibidas as obras de novas edificacións, calquera que sexa o seu uso e 


superficie. 


 


 


Art. 6.9.5. Condicións estéticas. 


1. Serán as establecidas no Título IV Capítulo V da presente Memoria Normativa, no Artigo 4.5.13, 


referido aos peches e cercados. 
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CAPÍTULO X. ACTUACIÓNS ASISTEMÁTICAS 
 


Art. 6.10.1. Definición. 


1. Parte do solo de núcleo rural ordénase en base á previsión de áreas concretas de 


desenvolvemento denominadas actuacións asistemáticas, tal e como se reflicte no plano de 


ordenación 01-01 (Unidades de actuación).  


2. Trátase de actuacións homoxéneas que, conservando a estrutura fundamental do Núcleo 


Tradicional, encamíñanse ao desconxestionamento do solo, creación de dotacións urbanísticas, 


recuperación da Torre e o seu entorno como base para posteriores actuacións privadas de 


rehabilitación e mellora.  


3. A ordenación detallada de tódalas áreas de xestión aparece grafitada nos planos de ordenación 


e nas Ordenanzas Gráficas. 


2. As unidades de actuación que se prevén son as seguintes: 


• Actuacións de ampliación do espazo público 


• Intervención sobre o fito referencial do conxunto 


• Actuación hostaleira privada vencellada á torre. 


• Completación de edificación 


4. Os proxectos que desenvolvan a totalidade ou parte dos espazos delimitados como áreas de 


xestión deberán ser informados preceptivamente pola Consellería de Cultura. 


 


 


Art. 6.10.2. Actuacións de ampliación do espazo público. 


1. No PEP establécense tres actuacións de ampliación do espazo público, todas situadas no entorno 


inmediato da Torre, co obxecto da súa posta en valor e de mellorar a accesibilidade. Estas 


actuacións aparecen recollidas nos planos de ordenación correspondentes. 


2. Primarase a obtención por convenio, permitindo a figura da expropiación para os casos 


específicos que supoñan un impedimento para o desenvolvemento da actuación. 


 


 


Art. 6.10.3. Intervención sobre o fito referencial do conxunto. 


1. O ámbito de esta actuación abarca o viario cara ao oeste da torre e o espazo público obtido 


mediante dous convenios con propietarios. 


2. Englobarase dentro da área de rehabilitación integrada, para a realización dunha actuación 


integral de mellora do contorno. 


 


 


Art. 6.10.4. Actuación hostaleira privada vencellada á torre. 


1. O ámbito de esta actuación abarca o conxunto edificado homoxéneo que ocupa unha parte do 


antigo recinto amurallado, formado por unha edificación de interese arquitectónico reflectida no 


catálogo, outra auxiliar e un espazo baleiro privado que establece a vinculación a ambas, tal e 


como se describe no Art. 6.5.1 da presente Memoria Normativa, e segundo a delimitación 


establecida nos planos de ordenación do PEP. 


 


 


Art. 6.10.5. Completación de edificación. 


1. Defínese un conxunto de parcelas no ámbito do núcleo tradicional nas que, conforme aos 


principios prantexados no Art. 6.2.2, permitirase a reconstrución do volume historicamente ocupado 


pola edificación. 


 


 


Art. 6.10.6. Subvencións. 


1. A inclusión no catálogo das diferentes edificacións de titularidade privada presuporá a 


posibilidade por parte dos propietarios de acceder ás subvencións para o mantemento e 


rehabilitación das súas edificacións, que no seu momento establezan as administracións públicas, e 


en particular a inclusión na Área de Rehabilitación Integrada definida no propio PEP. 
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TÍTULO VII. NORMAS DE URBANIZACIÓN 
 


 


CAPÍTULO I. CONDICIÓNS RELATIVAS Á REDE VIARIA, MOBILIDADE E 
ACCESIBILIDADE 
 


Art. 7.1.1. Rede viaria. 


1. No Plan Especial se establece nos planos de ordenación OX-05, O1-04 e O2-04 a definición e 


delimitación do viario público que comprende o conxunto de rúas e espazos destinados a 


movemento e circulación ou estancia de peóns, automóbiles e medios de transporte rodado. 


2. Os viarios terán sempre carácter público, coas limitacións de uso que a Administración 


competente poida establecer en cada caso para garantir a funcionalidade e seguridade da vía. 


3. Polas características da rede viaria do núcleo tradicional, apostando por unha opción de 


semipeonización, establecese a seguinte clasificación: 


a) Áreas de uso exclusivamente peonil, nas que queda prohibido o tránsito e estacionamento 


de vehículos. 


b) Áreas de circulación rodada mixta, con acceso e servizo restrinxido a residentes. Prántexase 


para servizo dos residentes, que poderán acceder aos seus garaxes privados, en caso de 


telos. O peón terá sempre prioridade e a circulación poderá restrinxirse a determinadas 


horas ou días. 


c) Áreas de circulación rodada mixta, con acceso sen restricións. Serán de uso habitual 


compartido por peóns e vehículos, sen prexuízo da prioridade dos peóns. 


4. No plano O1-06, de urbanización proposta, determínanse os criterios que haberán seguir os 


proxectos e obras ordinarias de urbanización para a pavimentación do viario público.  


 


 


Art. 7.1.2. Aparcadoiros. 


1. Para facilitar e promover utilización residencial do núcleo se prevé a realización de dous 


aparcadoiros colectivos. 


 


Art. 7.1.3. Ordenanza de tráfico e circulación. 


1. O Concello aprobará unha Ordenanza especial de tráfico é circulación de vehículos, con 


suxeición aos criterios establecidos no presente Plan Especial e en particular aos seguintes: 


a) Os vehículos deberán usar exclusivamente os viarios de tráfico rodado ou mixto, segundo a 


clasificación establecida no Art. 7.1.1. 


b) Os vehículos dedicados ao reparto de mercadorías concentrarán a súa actividade nas 


franxas horarias que se determine, para facilitar a preferente utilización peonil do núcleo. 


2. O Concello poderá acordar a aplicación inmediata ou gradual das regras establecidas no 


apartado anterior, na medida en que o considere preciso para a mellor execución do PEP, sen 


prexuízo do seu desenvolvemento mediante a Ordenanza específica prevista en dito apartado. 


 


 


Art. 7.1.4. Eliminación de barreiras arquitectónicas. 


1. De acordo co disposto no artigo 5 da Lei 8/1997, de 20 de Agosto de accesibilidade e supresión 


de barreiras arquitectónicas da Comunidade Autónoma de Galicia (así como ao Decreto 35/2000, 


de 28 de Xaneiro, Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei 8/1997 e todas as demais 


disposicións regulamentarias que a desenvolvan), as novas obras de urbanización deberán procurar 


a accesibilidade aos espazos públicos, con especial atención para o acceso das persoas de 


mobilidade reducida ou afectadas por calquera das limitacións sinaladas na dita Lei. Para isto será 


obrigatoria a xustificación do seu cumprimento en todos os instrumentos de desenvolvemento do 


presente PEP (no nivel que lles corresponda en función do seu nivel de achegamento á realidade 


física que ordenan ou desenvolven) e en todos os proxectos de edificación e urbanización. 


2. Así mesmo, o presente Plan Especial conten as medidas necesarias para a corrección das 


barreiras existentes no viario actual (na medida do posible, e dado o carácter de certos espazos con 


valores a protexer). De calquera xeito, os espazos de uso público existentes, así como as instalacións 


de servizos e mobiliario urbanos deberanse adaptar de xeito gradual (sempre que sexa posible) ás 


esixencias da accesibilidade das persoas con mobilidade reducida contidas na lei. 


3. Ao mesmo tempo, os pregos de condicións técnicas dos contratos administrativos de obras, terán 


que conter as cláusulas precisas para que se produza a adecuación ás normas dispostas na Lei 


8/1997, citada e os seus Regulamentos de desenvolvemento. 
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CAPÍTULO II. CONDICIÓNS DA URBANIZACIÓN 
 


Art. 7.2.1. Pavimentación. 


1. O tratamento de pavimentación que se establece no plano O1-06 tomarase como proposta de 


tratamento superficial do espazo público, e calquera alteración de materiais deberá ser 


debidamente xustificada en función da súa maior integración ambiental ou de razóns técnicas 


fundadas. 


2. Distínguense os seguintes tipos de pavimentos, en atención á forma e materiais que compoñen o 


seu acabado superficial: 


• Perpiaños de granito 


• Adoquinado de pedra  


• Laxa de lousa.  


• Canto rodado 


• Adoquinado de formigón 


• Aglomerado en quente 


2. As diferenzas de nivel entre distintos pavimentos resolveranse con pezas de granito con acabado 


abuxardado fino ou medio ou aserrado. Estas pezas non presentarán dimensións inferiores a 


20x80cm. 


3. Os chanzos das escaleiras ou escalinatas executaranse sempre con pezas unitarias de granito en 


bloque. 


4. Para o adoquinado de granito utilizaranse dimensións e espesores tradicionais de 20x15x10cm 


aproximadamente, e acabado bruto roto con cizalla.  


5. A lousa irá colocada en lastróns ou a chapacuña cunha dimensión máxima nun dos sentidos en 


planta de 3cm. Presentará acabado natural, serrado ou pulido.  


6. O canto rodado terá un uso puntual, en zonas onde non entorpeza o paso de peóns e vehículos. 


7. Nos aparcadoiros previstos no PEP utilizarase un pavimento adoquinado, que pode ser de 


formigón en celosía ou de adoquín portugués. 


8. O aglomerado en quente só estará permitido nas vías de circulación rodada mixta con acceso 


sen restricións, podendo substituírse por adoquinado de formigón. 


9. As bases de asento serán preferiblemente de area compactada sobre base flexible e morteiros de 


cal e/ou cemento e area sobre base ríxida. Os materiais utilizados para o rexuntado serán area fina 


ou argamasa de cal e/ou cemento e area. Na preparación do terreo deberase prestar especial 


atención ao drenaxe subterráneo do subsolo. 


10. A pendente transversal mínima será do 1,5 % converxente cara o lineal que conformen os 


elementos de recollida de augas, e afectará por igual forma a todas as capas que se sitúen por 


debaixo. 


11. Os rexistros, tapas e arquetas dos distintos servizos realizarase en pedra, ferro ou aceiro. Nestes 


últimos casos, deberán quedar semiocultas pola colocación de pavimentos similares aos do 


contorno para non romper a continuidade do pavimento. A posición destes elementos realizarase 


tendo en conta as xuntas dos pavimentos. 


 


 


Art. 7.2.2. Xardíns, arborado e vexetación 


1. As beirarrúas acompañaranse preferentemente de aliñacións de árbores, sendo a distancia 


mínima entre árbores e cerramento de parcelas ou liña de fachada será de 2m. 


2. Non se poderá talar ou repoñer ningún árbore sen a correspondente presentación de solicitude, e 


o informe favorable dos Servizos Técnicos Municipais. 


3. Os espazos verdes deberán ser ordenados na súa totalidade, evitando espazos residuais sen 


algún tratamento. 


4. As bandas de protección de estradas e infraestruturas básicas recibirán o tratamento de zonas 


verdes. Empregaranse especies de raíz superficial que non danen a infraestrutura. 


 


 


Art. 7.2.3. Mobiliario urbano  


1. O mobiliario urbano que se instale no ámbito do Núcleo Tradicional deberá concibirse dende a 


idea de unitariedade, permitindo así variacións e terá que respectar as seguintes características. 


2. A instalación de mesas e cadeiras en terrazas estará suxeita á correspondente Ordenanza 


Municipal. En todo caso, harmonizarán co ambiente do conxunto. Queda prohibido no ámbito do 
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presente plan a utilización de mesas de plástico e as pérgolas e parasoles en cores vivos, así como 


a colocación de propaganda publicitaria neles. 


3. Para a instalación de luminarias, procurarase a busca de solucións sinxelas e discretas, como se 


reflexa nun dos anexos do PEP. Recoméndase a utilización de unha luminaria tipo, aplicada de 


distintas formas segundo sexa o espazo a iluminar. Realizase unha proposta detallada da iluminación 


ambiente, que serva ademais de posta en valor dos fitos do conxunto. 


4. Tratarase de integrar distintos elementos, tanto de instalacións (caixas para os cadros eléctricos, as 


acometidas domiciliarias, os cruces de telecomunicacións), como paneis informativos, papeleiras, 


etc. nunha mesma peza multifunción, que se deseñará conxuntamente co resto do mobiliario 


urbano. O material utilizado para estes elementos poderá ser: madeira ou derivados, chapas de 


aceiro con tratamento para ser visto.  


 


 


Art. 7.2.4. Sinalización  


1. Os rótulos que anuncien servizos públicos, os de sinalización e comerciais concentraranse na 


entrada de cada treito de rúa, preferentemente adosados sobre a fachada dos edificios ou sobre o 


muro de cerramento, inmediatas ás placas de denominación.  


2. Deberán ser discretos e integrados no conxunto, seguindo as normas xerais. En todo caso 


procurarase que a sinalización perturbe o mínimo posible o ambiente da zona e a visión dos 


inmobles e elementos que o forman, reducindo tanto a sinalización vertical como a horizontal, que 


poderán resolverse por outros elementos de pavimentación (tratamento especifico do pavimento 


nesa zona), sempre que sexa compatible coa normativa vixente de circulación. 


3. No caso de edificacións catalogadas, prohíbese a instalación de sinais adosadas ás súas 


fachadas, a non ser que se xustifique a inexistencia doutra alternativa . 


 


 


Art. 7.2.5. Contedores de lixo 


1 Defínense tres emprazamentos para a recollida selectivo do lixo, convenientemente repartidos no 


ámbito do núcleo. 


2. Haberán de quedar ocultos mediante un adecuado deseño de recintos de lamas de madeira 


acordes co resto do mobiliario urbano.  


CAPÍTULO III. CONDICIÓNS DAS REDES DE INFRAESTRUTURAS 
 


Art. 7.3.1. Instalacións eléctricas, alumeado público, telefonía e similares 


1. Deberase substituír progresivamente os cableados de tódalas redes que actualmente discorren 


polas fachadas dos edificios, por solucións soterradas. 


2. O Concello, en colaboración con outras Administracións, propiciará convenios de colaboración 


con compañías subministradoras dos citados servizos para a eliminación progresiva dos tendidos 


aéreos e a execución de condutos ou creación de galerías de servizos soterrados. 


3. Dende a entrada en vigor do Plan, as compañías subministradoras non poderán instalar ningún 


tipo de poste para os seus servizos, debendo efectualos na forma anteriormente indicada. 


 


 


Art. 7.3.2. Depósitos de gas 


1. Quedan prohibidos os depósitos aéreos e outros calquera visibles dende a vía pública, para o cal 


se rodearán de peches vexetais tupidos, que neste caso poderán ter unha altura de ata 3m, de 


maneira que queden ocultos tanto dende a proximidade como dende as vistas lonxanas. 


2. Estudarase a execución dun district heating no núcleo do castro para o establecemento dunha 


distribución centralizada de produción de calor. 


 


 


Art. 7.3.3. Evacuación de pluviais 


1. As augas pluviais circularán por medio das conducións soterradas, debendo dispor de sumidoiros 


e/ou embornais que cumprirán o disposto no Art. 7.2.1 para estes elementos.. 


2. As baixantes recollerán as augas do tellado nun só punto por fachada e estarán conectadas á 


rede. 
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TÍTULO VIII. XESTIÓN COMPLEMENTARIA DO PLAN ESPECIAL 
 


 


CAPÍTULO I. FOMENTO DA REHABILITACIÓN 
 


Art. 8.1.1. Área de rehabilitación integrada 


1. Aos efectos do disposto no Real Decreto 801/2005, de 1 de xullo sobre medidas de financiamento 


de actuacións de protección en materia de vivenda e solo do Plan estatal 2005-2008, e no Decreto 


18/2006, do 26 de xaneiro (e a súa Corrección de erros do DOG de 3 de Maio de 2006), polo que se 


establecen axudas públicas en materia de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia e se 


regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005 para o período 2005-2008, establecese un 


Área de Rehabilitación Integrada. 


2. Esta Area de Rehabilitación Integrada abarcará a totalidade do solo de Núcleo Rural Núcleo 


Tradicional, extendéndose ao ámbito do Pazo en Solo de Núcleo Rural e o grupo de vivendas 


catalogadas na Área de Expansión, segundo a delimitación grafiada no plano correspondente. 


 


 


Art. 8.1.2. Ordenanza de axudas á rehabilitación 


1. En coherencia cos obxectivos de protección que inspiran o presente Plan Especial, o Concello 


fomentará a rehabilitación dos inmobles incluídos na Área de Rehabilitación Integrada constituída 


polo seu ámbito de aplicación, mediante o outorgamento de axudas e a prestación da asistencia 


técnica e xurídica precisa. 


2, Estas axudas regularanse nunha Ordenanza municipal específica e poderán articularse coas que 


poidan obterse en aplicación das lexislacións estatal e autonómica vixente na materia. 


 


 


Art. 8.1.3. Tipos de axudas 


1. As axudas poderán ser económicas ou de outro carácter. 


2. As económicas poderán consistir en: 


• Subvencións directas a obras e proxectos. 


• Subvencións indirectas ou exencións das taxas por licenzas e/ou outras taxas e tributos 


municipais. 


• Cesión temporal de andamios e/ou outros elementos precisos para as obras. 


3. As axudas de outro carácter poderán consistir na asistencia técnica e xurídica sobre presupostos, 


contratacións de obras e seguimento das mesmas, todo iso sen prexuízo da información urbanística 


que obrigatoriamente debe subministrar o Concello. 


 


 


 


CAPÍTULO II. COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA 
 


Art. 8.2.1. Convenios 


1. Para a consecución dos obxectivos do presente Plan Especial, o Excmo. Concello de O Barco de 


Valdeorras promoverá o establecemento de convenios con particulares, ademais de con entidades 


públicas, territoriais ou institucionais e cos Organismos delas dependentes, no caso de ser 


necesarios. 


 


 


Art. 8.2.2. Delegación de atribucións 


1. Co fin de reforzar a eficacia na xestión e simplificar as actuacións que os cidadáns deben realizar 


diante das administración públicas, o Concello solicitará das entidades territoriais de ámbito superior 


que lle sexan delegadas as atribucións que sexan susceptibles pola súa propia natureza que teñan 


por obxecto as materias reguladas nas presentes ordenanzas. 
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