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1. INTRODUCIÓN 

1.1. ENCARGO 

O presente documento responde ao encargo feito polo Concello de Mondariz-Balneario para 
proceder á modificación puntual do seu Proxecto de Ordenación do Medio Rural (POMR) coa 
finalidade de: 

1. Proceder á revisión da ficha dun elemento do catálogo para adecuar os niveis de 
protección do elemento denominado Escola Fogar Divino Maestro, localizado na capital 
municipal, ás características da edificación existente. 

2. Realizar pequenas modificacións na normativa urbanística no que atinxe aos usos 
permitidos, en espacial no que se refire á posibilidade de implantar o uso Sanitario-
Asistencial nas ordenanzas 1, 2, 7 e 8. 

3. Cambio da cualificación urbanística de parcela do parque do Gran Hotel adquirida polo 
Concello, e inclusión dunha nova ordenanza para permitir levar a cabo a restauración da 
antiga lavandaría como Museo da Auga. 

4. Modificar as ordenanzas no tocante a materiais e cubertas 

5. Crear unha nova ordenanza de peches de parcelas. 

6. Harmonización de transición entre os núcleos rurais de San Pedro (Mondariz-Balneario) e 
Escobeiro (Mondariz). 

1.2. LEXISLACIÓN DE REFERENCIA. 

No momento de redacción da presente modificación puntual atópase vixente a Lei 2/2016 do 19 de 
febreiro do solo de Galicia como lexislación autonómica de referencia, en tanto que a lexislación 
estatal marco é o Real Decreto Lexislativo 7/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana. No que atinxe ao proceso de Avaliación 
Ambiental Estratéxica seguirase o disposto na Lei 21/2013 de 9 de decembro de avaliación 
ambiental así como no artigo 46 da Lei 2/2016 do 19 de febreiro do solo de Galicia. 

Os cambios propostos atópanse ao abeiro do recollido no artigo 83, Modificación dos instrumentos 
de planeamento urbanístico, da Lei 2/2016 do 19 de febreiro do solo de Galicia, en especial no 
sinalado nos apartado 4 e 5 do mesmo: 

" (...) 

4. Nos demais supostos, a alteración das determinacións do plan considerarase como modificación 
do mesmo, aínda cando dicha alteración implicase cambios na clasificación, a cualificación do solo 
ou a delimitación do ámbito dos polígonos. 

5. A revisión do planeamento e as modificacións de calquera dos seus elementos suxeitaranse ás 
mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación. 

(...)" 
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1.3. PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

Segundo o recollido no artigo 83.5 da Lei 2/2016 do 19 de febreiro, o procedemento de tramitación 
da Modificación Puntual nº 3 (en diante MP3) suxeitarase ás mesmas disposicións para a 
aprobación ou tramitación do planeamento urbanístico. 

O Concello de Mondariz, solicitou o inicio da Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) á Consellería 
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, coa entrega do documento ambiental estratéxico e o 
borrador do planeamento. O 27 de abril de 2016, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental iniciou un período de consulta pública destes documentos, a través da súa sede 
electrónica, por un prazo de dous meses. Ao mesmo tempo consultouse aos membros do Consello 
Galego de Ambiente e Desenvolvemento Sostible e a outras administracións públicas. 

En Resolucións do 11 de xullo de 2016, formúlanse o Informe Ambiental Estratéxico e o Documento 
de Alcance do Estudo Ambiental Estratéxico da MP3 do Proxecto de Ordenación do Medio Rural do 
Concello de Mondariz-Balneario, determinando que a modificación puntual debe someterse ao 
procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria. 

De seguido faise unha exposición resumida do procedemento ordinario segundo a Lei 21/2013, do 9 
de decembro, de avaliación ambiental: 

1. Solicitude de inicio 

O promotor presenta ante o órgano substantivo, xunto coa documentación esixida pola lexislación 
sectorial, unha solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica ordinaria acompañada 
do borrador do plan ou programa e dun documento inicial estratéxico (DIE).   

Do documento inicial estratéxico e do borrador do plan deberá remitir cadanseu exemplar en formato 
papel e dixital, ou ben só dixital con sinatura electrónica. No soporte dixital incluiranse os arquivos en 
formato PDF con toda a documentación gráfica e escrita, así como a información cartográfica nun 
formato compatible cos sistemas de información xeográfica (SIX) segundo as instrucións técnicas 
publicadas na sección “Información cartográfica”. 

Unha vez que o órgano substantivo dea conformidade á documentación presentada remite ao órgano 
ambiental a solicitude de inicio, o borrador do plan e o documento inicial estratéxico. 

2. Consultas previas 

O órgano ambiental consulta ás administracións afectadas e ao público interesado sobre a amplitude, 
nivel de detalle e grao de especificación que debería ter o estudo ambiental estratéxico, e publica o 
documento inicial estratéxico (DIE) xunto co borrador do plan na páxina web para que o público en 
xeral achegue as súas consideracións. 

3. Documento de alcance (DA) 

O órgano ambiental elabora un documento de alcance (DA) no que delimita a amplitude, nivel de 
detalle e grado de especificación que debería ter o estudo ambiental estratéxico (EAE), e remítello ao 
promotor e ao órgano substantivo xunto coas contestacións recibidas no período de consultas previas. 

4. Estudo ambiental estratéxico (EAE) 

O promotor elabora o estudo ambiental estratéxico (EAE) tendo en conta o documento de alcance. No 
EAE débese identificar, describir e avaliar os posibles efectos ambientais significativos que se 
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derivarán da aplicación do plan, así como unhas alternativas técnica e ambientalmente viables. 
Tendo en conta o estudo ambiental estratéxico, o promotor elabora a versión inicial do plan e envía 
ámbolos dous documentos ao órgano substantivo. 

5. Información pública e consultas 

O órgano substantivo somete a información pública e consultas a versión inicial do plan, acompañada 
do estudo ambiental estratéxico (o cal deberá incluír un resumo non técnico). A información pública 
pode realizala o promotor en lugar do órgano substantivo cando, de acordo coa lexislación sectorial, 
corresponde ao promotor a tramitación administrativa do plan. 

6. Proposta final do plan 

Tendo en conta os informes, observacións e alegacións presentados durante a fase de información 
pública e consultas, o promotor modifica, se é preciso, o estudo ambiental estratéxico e elabora 
a proposta final do plan. Debe ademais redactar un informe de participación e consultas e 
un documento resumo no que describa como integrou na proposta final do plan os aspectos 
ambientais, o estudo ambiental estratéxico e da súa adecuación ao documento de alcance, o resultado 
das consultas e cómo estas foron tidas en conta. 

Toda a documentación sinalada debe remitila o promotor ao órgano substantivo. 

7. Declaración ambiental estratéxica (DAE) 

O órgano ambiental, unha vez que recibe o expediente de avaliación ambiental estratéxica completo 
remitido polo órgano substantivo, formula a declaración ambiental estratéxica (DAE). A DAE, informe 
preceptivo e determinante, inclúe un resumo dos principais fitos do procedemento, os resultados da 
información pública e das consultas, así como as determinacións, medidas ou condicións finais que 
deben incorporarse no plan antes da súa aprobación ou adopción definitiva. 

8. Proposta definitiva do plan 

O promotor incorpora no plan as determinacións recollidas na declaración ambiental estratéxica e, de 
acordo co previsto na lexislación sectorial, remite ao órgano substantivo a proposta definitiva do plan 
para a súa adopción ou aprobación. 

9. Aprobación e publicidade 

O órgano substantivo, se procede, adopta ou aproba o plan e, no prazo de 15 días hábiles, faino 
público no diario oficial (DOG). 

10. Seguimento 

O órgano substantivo ha de realizar un seguimento dos efectos no ambiente como consecuencia da 
aplicación ou desenvolvemento do plan. Para elo o promotor debe remitir ao órgano substantivo, nos 
termos establecidos na declaración ambiental estratéxica, os informes de seguimento. O órgano 
ambiental participa no seguimento e pode solicitar información ou realizar as comprobacións que 
considere necesarias. 

A tramitación ambiental irá da man da tramitación recollida no “Artigo 60. Procedemento para a 
aprobación do plan xeral de ordenación municipal” da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 
Galicia (LSG). 
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1.4. EQUIPO REDACTOR DOS TRABALLOS. 

Na elaboración do presente documento participaron os seguintes profesionais: 

 DIRECCIÓN E COORDINACIÓN: 

  Andrés PINO MORENO. Arquitecto. 

  Maribel GONZÁLEZ LOJO. Socióloga. 

 EQUIPO BÁSICO: 

  Juan BAUTISTA RODRÍGUEZ GARCÍA. Arquitecto. 

  Miguel A. BARREIRO GARCÍA, Xeógrafo.  

 

Pontevedra, decembro do 2016. 

 

Asdo. Andrés Pino Moreno. 
Coordinación do Equipo 
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2. ANTECEDENTES E ÁMBITO DA PRESENTE MODIFICACIÓN. 

2.1. ANTECEDENTES. 

O concello de Mondariz-Balneario conta a día de hoxe como figura de ordenación xeral do seu 
territorio cun Proxecto de Ordenación do Medio Rural (POMR) aprobado ao abeiro da Lei 1/1997 do 
24 de marzo, do solo de Galicia. Esta figura de ordenación urbanística foi aprobada definitivamente 
o 17/01/2001 (DOGA 02/02/2001) e posteriormente modificada de xeito puntual en dúas ocasións; a 
primeira con aprobación definitiva o14/03/2002 e a segunda o 18/05/2005. 

Despois de 15 anos de vixencia do POMR téñense detectado certas carencias ao respecto da 
regulación normativa tanto no que atinxe aos materiais permitidos en cubertas e carpintarías como 
na regulación que lle afecta aos peches das parcelas, entendéndose necesaria o avance na 
regulación destes apartados tanto para que sexa posible incorporar outra serie de materiais como 
para que sexa máis clara a interpretación de que actuacións se poden levar a cabo e cales non. Por 
outra parte preténdese a harmonización aos dous lados do límite municipal do solo de núcleo rural 
nos núcleos de San Pedro (pertencente a Mondariz-Balneario) e no de Escobeiro (que se atopa no 
veciño concello de Mondariz), de xeito que estes dous asentamentos entre os que existe unha 
continuidade física e de servizos urbanísticos poda contar coa mesma clasificación do solo a 
ámbolos dous lados do límite municipal, xa que no caso de Mondariz-Balnerario a clasificación do 
solo vixente é de solo rústico en tanto que do outro lado do límite é solo de núcleo rural, cos 
conseguintes problemas que isto ocasiona ás parcelas divididas pola linde entre os municipios. Por 
outra parte ponse de manifesto a necesidade de poder contar con edificacións que podan albergar 
un uso sanitario e asistencial que está a ser xa demandado polo envellecemento da poboación, non 
só municipal senón tamén comarcal e en xeral da nosa comunidade. O Concello de Mondariz-
Balneario entende que eses usos poden ter acubillo en edificacións xa construídas e que en certos 
casos se atopan catalogadas, unindo polo tanto protección de elementos configuradores do 
patrimonio do concello así como revitalización a través do emprego en servizos e dotacións 
comunitarias para atender á poboación. Tamén pretende que se inclúa este uso nas ordenanzas 
1.Edificacións catalogadas, 2.Contorno de edificacións catalogadas, 7. Hoteis e 8. Docente xa que 
se constata que a oferta hoteleira a día de hoxe é máis que suficiente en tanto que a sanitario-
asistencial é deficitaria. Un dos edificios catalogados que se pretende empregar para usos 
asistenciais é o da Escola Fogar Divino Maestro, a día de hoxe sen uso, e que no pasado se 
empregou para usos docentes. Este elemento do catálogo conta cun nivel de protección integral 
que non se corresponde cos valores presentes nas edificacións que conforman o conxunto e que se 
pretende axustar mediante a modificación da ficha do catálogo de bens. Por último faise necesario o 
cambio na cualificación dunha parcela situada preto do Gran Hotel que foi adquirida polo Concello e 
que actualmente se atopa clasificada na súa maior parte como espazo libre privado de uso público, 
aínda que tamén se localizan nela un equipamento de uso privado (a antiga lavandaría) e unha 
edificación residencial catalogada o Chalé de D, Jaime. No caso das dotacións búscase o seu 
cambio para seren consideradas de titularidade pública como corresponde ao seu estado actual, en 
tanto a edificación residencial manterase como ata agora. 
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A presente modificación puntual redactada a petición do Concello de Mondariz-Balneario ten xa que 
logo os seguintes obxectivos: 

1. Modificación da ficha do catálogo do elemento Escola Fogar Divino Maestro para adaptar o nivel 
de protección ás características da edificación existente. 

Actualmente a situación urbanística desta edificación é a seguinte: 

- As edificacións que se localizan dentro da parcela atópase catalogadas cun nivel de protección 
integral sen facer distincións entre a zona primixenia e as posteriores ampliacións. Como se 
observa na ortofoto do Voo americano realizado nos anos 1956-1957 orixinariamente so existía a 
edificación principal que se dispón paralela á rúa que parte da Casa Consistorial, e na fachada sur 
obsérvase un pequeno anexo do que hoxe tan só se conserva parte da fachada. Pola contra na 
ortofoto do PNOA visualízase unha serie de ampliacións anexas ás fachadas sur e leste da 
construción orixinaria que foron executadas con posterioridade. 

- Polo feito da súa catalogación, ás edificacións elles de aplicación a ordenanza 1. Edificacións 
catalogadas, en tanto que á parcela se atoparía recollida dentro da ordenanza 2. Contornos de 
edificacións catalogadas. 

 
Ortofoto do Voo Americano Serie B (1956-1957) (Fonte:CDIX). 
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Ortofoto do PNOA máxima actualidade. (Fonte: IGN). 

- Pola súa banda no que atinxe aos usos pormenorizados do solo, a zona edificada xunto cun 
espazo libre situado na fachada norte se atopan recollidos como equipamento docente, en tanto que 
o resto da parcela se recolle dentro de espazo deportivo. 
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2. Modificacións na normativa urbanística no referido aos usos permitidos principalmente para poder 
incorporar o uso Sanitario-Asistencial nas ordenanzas 1, 2, 7 e 8, así como outros nas ordenanzas 7 
e 8. 

3. Cambio na cualificación urbanística dunha parcela adquirida polo Concello nas inmediacións do 
Gran Hotel, de xeito que se mude a titularidade de privada a pública da dotación e do espazo libre 
existente e se poda levar a cabo sobre a primeira a recuperación da construción para ser 
empregada como Museo da Auga, para o cal se inclúe unha ordenanza exclusiva para ese ámbito. 

Na seguinte imaxe obsérvase a extensión segundo o Catastro da parcela adquirida polo Concello e 
que inclúe dúas edificacións en ruínas o Chalé de D. Jaime e a antiga lavandaría así como un 
amplo espazo de zona verde adxacente. 

 
Situación da parcela municipal sobre ortofoto. (Fonte: IGN). 
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No que atinxe á clasificación do solo, e tal como se pode observar na imaxe seguinte, a maior parte 
da parcela se atopa recollida como espazo libre privado, e polo tanto regulado pola ordenanza 5, en 
tanto que as edificacións polo feito de atoparse catalogadas se rexen pola ordenanza 1 Edificacións 
protexidas. Ademais do anterior, o edificio da antiga lavandaría se atopa clasificado como 
equipamento, neste caso privado, debendo cumprir o disposto na ordenanza 6. 
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Nas seguintes imaxes recóllese tamén o estado actual das principais edificacións sinaladas. 

 
Chalé de D. Jaime. 

 
Exterior do edificio da lavandaría. 

 
Interior do edificio da lavandaría. 
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Exterior do edificio da lavandaría. 

 
Zona verde da parcela. 

 

4. Mellorar a regulación no que se refire ao materiais de cuberta e carpintarías permitidas. 

5. Incluír na normativa unha ordenanza reguladora de peches, para desenvolver as limitadas 
posibilidades que o POMR permite. 

6. Clasificar dúas parcelas dentro do núcleo de San Pedro como solo de núcleo rural, o cal 
incrementará a superficie deste último nuns aproximadamente 2.137 m², unha das cales xa se atopa 
en parte nesa categoría de solo no veciño concello de Mondariz. Deste xeito a regulación nese 
punto en ambos concellos pasaría a ser a mesma e daríase unha continuidade normativa nunha 
zona onde xa se da no sentido físico e de prestación de servizos urbanísticos. 
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2.2. ÁMBITO E ALCANCE DOS CAMBIOS PROPOSTOS. 

O ámbito de aplicación da presente modificación no que se refire á modificación das fichas do 
catálogo redúcese ao elemento denominado Escola Fogar Divino Maestro, o cal logo do seu estudo 
preliminar determínase que conta cunha protección integral que resulta excesiva, xa que o conxunto 
edificado está formado por elementos de diverso valor que non sería preciso conservar na súa 
integridade, xa que incluso parte das ampliacións desvirtúan a edificación orixinal principal, que é a 
que si conta con valores máis salientables. 

En canto á normativa urbanística pretendese a incorporación do uso Sanitario-Asistencial nas 
ordenanzas 1, 2 7 e 8 para permitir viabilizar a recuperación de edificacións sen uso actual ou en 
ruínas para o uso sinalado. 

No que atinxe á parcela do Gran Hotel os cambios propostos circunscríbense á parcela catastral 
4253001NG4745S0001YI, adquirida polo Concello mediante cesión no ano 2014 e cunha superficie 
catastral duns 13.121 m² e onde se localiza o edificio en ruínas coñecido como antiga lavandaría, e 
o edificio denominado Chalé de D. Jaime, sendo o resto da parcela unha zona verde actualmente 
con uso público. Propóñense os cambios precisos para recoller a nova realidade referida a 
titularidade pública da parcela e as edificacións que se atopan nela.  

Os cambios referidos aos materiais de cuberta e carpintarías só se producen na normativa 
urbanística aínda que lle afectan a tódalas clases de solo. 

Pola súa banda os cambios referidos á implantación dunha ordenanza de peches só se producen 
na normativa urbanística, aínda que como no caso anterior, aféctanlle a tódalas clases de solo. 

No que atinxe á ampliación do núcleo rural de San Pedro esta suporá unha ampliación do mesmo 
nunha superficie de uns 2.137 m² que actualmente se atopan clasificados como Solo Rústico 
Común (SRC) dos cales a menor porción se refire a viario, en tanto que a maioría corresponde a 
superficie das dúas parcelas catastrais seguintes: 

• Parcela con referencia catastral 36031A008000370000RR (polígono 8 parcela 37) situada 
segundo a información dispoñible completamente dentro do concello de Mondariz-Balneario 
cunha superficie de 831 m². 

• Parcela con referencia catastral 36030A036005490000MX (polígono 36 parcela 549) situada 
segundo a información dispoñible parte dentro do concello de Mondariz-Balneario (uns 794 
m²) e o resto en Mondariz (uns 537 m²). 
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Zona a ampliar no núcleo de San Pedro. 

2.3. OPORTUNIDADE E NECESIDADE DA MODIFICACIÓN. 

Segundo o artigo 83.1 da Lei 2/2016 do 19 de febreiro do solo de Galicia calquera modificación do 
planeamento urbanístico haberá de fundamentarse en razóns de interese público debidamente 
xustificadas. 

No caso de Mondariz-Balneairo, concello que conta cun importante patrimonio construído, parte do 
cal se atopa en risco de perderse ao non ser empregadas as edificacións, en certos casos por 
períodos de tempo moi longos xa, determinouse que para cubrir as necesidades dotacionais no eido 
sanitario e asistencial debería priorizarse o emprego de construcións xa presentes no tecido urbano 
da Vila, respectando a súa imaxe, valores e elementos característicos, fronte a nova edificación 
sobre parcelas vacantes. 

Un destes edificios é o da Escola Fogar Divino Maestro, que se localiza no centro da Vila a carón do 
Concello e do Centro de Saúde, e ao cal se lle pretende dar un uso asistencial. Este antigo edificio 
docente presenta un corpo principal paralelo á rúa cunhas fachadas, ocos e volumetría de moito 
interese, pero as ampliacións que se levaron a cabo nun dos laterais e na parte posterior non teñen 
demasiado que ver co edificio que se erixiu inicialmente, considerándose polo tanto que a 
protección integral de todo o conxunto coa que conta no momento actual resulta excesivo e 
ademais impide de modo xeral que se poidan acometer labores de acondicionamento interior que 
permitan empregar a edificación actualmente sen uso como un centro asistencial. 
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Por outra parte tamén se busca precisar nos usos autorizados das ordenanzas 1 Edificacións 
protexidas e 2. Contorno de edificacións protexidas que se permite o uso Sanitario-Asistencial, xa 
que da actual redacción podería interpretarse de xeito restritivo que o uso sanitario se permite pero 
o asistencial non. Do mesmo xeito tamén se propón a modificacións dos usos nas ordenanzas 7. 
Hoteis e 8. Docente de xeito que poidan albergar o uso Sanitario-Asistencial así como outros 
compatibles que permitan o emprego das edificacións existentes dende a protección dos seus 
valores, pero nun abano máis amplo que favoreza o seu emprego preferente fronte a edificación de 
novas construcións. 

Por último pretendese o recoñecemento como públicas das dotacións situadas na parcela adquirida 
recentemente polo Concello de Mondariz-Balneario a carón do Gran Hotel, e que ata o de agora 
figuran recollidas como de titularidade privada, e onde se propón levar a cabo a construción do 
Museo da Auga, a través da recuperación do edificio da antiga lavandaría. Dada a especificidade 
deste equipamento faise necesaria a inclusión dunha ordenanza específica para regular as obras 
permitidas. 

Así pois a modificación fundaméntase no interese por axustar e matizar pequenos aspectos da 
regulación urbanística e dos niveis de protección, de xeito que se favoreza a reutilización de 
edificacións con interese arquitectónico, ou con usos permitidos moi limitados, para ser empregadas 
como dotacións necesarias, tanto no ámbito do termo municipal, como no espazo máis amplo da 
comarca do Condado, todo elo coa máxima de protexer os valores salientables que esas mesmas 
construcións posúen.  

No que atinxe á regulación de materiais que figura nas diferentes ordenanzas de edificación, esta 
semella excesivamente limitada, ocasionando non poucos problemas á hora da súa interpretación e 
aplicación polos redactores de proxectos. En concreto o establecido sobre carpintaría e materiais de 
cuberta ven a ser: 

"4.2.- Materiais 

As carpintarías poderán ser de madeira ou aluminio; esta última debe ir lacada en cor branca ou 
verde. 

4.3.- Cubertas 

Empregarase a tella cerámica curva do país como material de cubrición, prohibíndose como vistos 
de pranchas de fibrocemento." 

Como se pode observar isto fai que os materiais que se podan empregar sexan moi limitados, algo 
que non ten a priori unha xustificación, facéndose preciso que o abano existente se poida ampliar, 
cando menos a aqueles materiais de calidade que se empregan de xeito habitual en edificacións, 
sempre e cando non desdigan dentro da composición dos edificios ou diminúan a calidade da imaxe 
urbana ou da paisaxe na que se insiren. 

No que atinxe aos peches: as Ordenanzas 3 Residencial familiar nas súas diversas tipoloxías, 
Ordenanza 4 Residencial unifamiliar illada ou pareada de dous en dous, Ordenanza 7 Hoteis, 
Ordenanza 8 Docente, Ordenanza 9 Solo de núcleo rural e Ordenanza reguladora para o solo 
rústico común regulan os peches segundo o seguinte: 
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"Materiais. 

“... Como cerramento das parcelas solo poderase utilizar a pedra ata una altura dun metro e o resto 
ata dous metros será de seto ou forxa…“ 

O cumprimento do regulado anteriormente da lugar a una serie de problemas, que se resumen a 
continuación: 

• A reducida regulación dos peches non contempla en absoluto a numerosa casuística que se 
presenta na realidade, ocasionándose problemas de aplicación práctica da norma. 

• Os particulares tenden a contar as alturas a partir do nivel interior da parcela, e non dende a 
rasante oficial (perfil lonxitudinal da vía, rúa, praza, camiño público…), o que da lugar a que 
os peches adquiran una altura superior á establecida nas Ordenanzas. 

• Existen confusións entre ao que é un muro de contención e o que é propiamente o peche de 
parcela no tocante ás alturas. 

• Algúns arquitectos e promotores, no seu desexo de personalizar ou enriquecer o acceso á 
parcela dende a rúa, construíron portais de obra, provistos nalgúns casos de telladiños, 
cunha altura que supera a establecida na Ordenanza ao amparo dunha lagoa. 

• Con independencia de que os peches de pedra e forxa se axusten ao establecido nas 
Ordenanzas, a plantación de sebes tipo cupresus que chegan a adquirir gran porte, converte 
ás vivendas con xardín en auténticos recintos amurallados cando non se poda 
periodicamente polos propietarios o sebe perimetral. 

• Estes peches de parcelas nos que se emprega seto é algo moi común no concello, e moitas 
veces ocasionan problemas de convivencia entre veciños, ao non existir una regulación clara 
e definida, sobre medidas, obrigacións, etc. 

Co obxecto de evitar estes problemas e que se respecten os dereitos duns e outros e polo que se 
fai preciso contar cunha ordenanza reguladora que deixe claro como deben construírse e manterse 
estes peches vexetais. 

Por todo o anterior proponse unha ordenanza de fácil comprensión máis desenvolta e onde queden 
moito máis claros cales son os criterios de medición e os elementos que se poden empregar ou non 
no peche das parcelas. 

No que atinxe á ampliación de solo proposta no núcleo de San Pedro, como se ven de comentar a 
regulación urbanística a ambos lados do límite municipal entre Mondariz-Balneario e Mondariz difire 
nas inmediacións dos núcleos de San Pedro e Escobeiro, núcleos que a día de hoxe conforman 
unha unidade que espacialmente se vai colmatando cada vez máis, e a cal emprega uns servizos 
urbanísticos comúns (auga, saneamento, electricidade) existindo tamén continuidade no viario que 
os vertebra e comunica. É por elo que se entende necesaria a harmonización na clasificación do 
solo a ambos lados do límite municipal de xeito que a regulación urbanística poida ser semellante a 
ambos lados da divisoria entre termos municipais e non se produzan descontinuidades na 
regulación deste espazo construído que xa funciona a día de hoxe como un único asentamento. 
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2.4. OBXECTIVOS PRINCIPAIS DA MODIFICACIÓN. 

Dentro da modificación puntual que se formula establécense unha serie de obxectivos a conseguir 
que son os seguintes: 

2.4.1 Obxectivos xerais da modificación do POMR. 

Neste caso relaciónanse os principais obxectivos que persegue a redacción da modificación puntual 
en relación ao territorio que regula e as necesidades que a orixinaron: 

• A consecución dun equilibrio harmónico entre a preservación do patrimonio, o 
desenvolvemento urbanístico e o crecemento ordenado. 

• Ordenar as actuacións urbanas, aumentando a complexidade do solo e reciclando na 
medida do posible tecidos urbanos e elementos edificatorios para ser empregados en novos 
usos. 

• Protección do patrimonio cultural a través dunha regulación máis precisa e que teña en conta 
o valor real dos elementos que conforman o catálogo. 

• Dar resposta ás necesidades presentes e futuras no eido dotacional e de servizos de xeito 
que se fomente a calidade de vida e a cohesión social dun xeito homoxéneo ao longo do 
termo municipal. 

• Posibilitar un abano máis amplo de usos dotacionais nalgunhas das ordenanzas, que 
permitan recuperar edificacións actualmente en ruínas ou sen uso para dar cobertura a 
demandas presentes e futuras no termo municipal. 

• Velar por un emprego racional e sostible dos recursos e minimizar na medida do posible a 
xeración de residuos. 

• Permitir o emprego dun maior abano de solucións construtivas no que se refire ás cubertas e 
as carpintarías, sempre dende o respecto á imaxe urbana e á protección tanto dos 
elementos catalogados como do patrimonio edificado e da paisaxe dentro do termo 
municipal. 

• Ampliar a regulación existente en materia de adaptación ao ambiente e protección da 
paisaxe, establecendo unhas normas máis claras e precisas de intervención municipal na 
protección tanto dos tecidos edificados como da paisaxe en xeral. 

• Incorporar unha ordenanza sobre o peche de parcelas que clarifique os criterios para poder 
realizar este tipo de intervencións de xeito adecuado e preciso, xa que a regulación actual 
resulta insuficiente ao tempo que da pé a interpretacións que desvirtúan o espírito do 
recollido no POMR e en certos casos ocasionan problemas entre os veciños. 

• Harmonizar o límite entre os concellos de Mondariz-Balneario e Mondariz de xeito que os 
núcleos de San Pedro e Escobeiro situados a cadanseu lado do límite e que funcionan a día 
de hoxe como unha unidade na práctica, tamén conten cunha clasificación de solo 
semellante que non se vexa truncada polo límite entre concellos. 
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• Dotarse en definitiva dun documento de ordenación urbanística municipal máis actualizado e 
que permita dar resposta as necesidades e requirimentos presentes, superando carencias 
detectadas nos anos de vixencia do POMR. 
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3. CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN URBANÍSTICA XERAL E SECTORIAL. 

3.1. MARCO LEXISLATIVO E NORMATIVO. 

A presente Modificación Puntual nº 3 tense redactado conforme á lexislación e ao ordenamento legal 
urbanístico e sectorial vixente, tanto no ámbito europeo, como no estatal, como no autonómico, no 
comarcal e/ou no municipal, tratando de establecer un amplo marco de referencias legais, e sen 
ánimo de esgotar a lexislación sectorial ou específica que directa ou indirectamente afecta á MP3 e 
que se ten tomado como marco de referencia para as súas determinacións normativas. 

3.2. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINACIÓNS RECOLLIDAS NAS 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA 

3.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DO CONCELLO NAS DOT. 

A aprobación do Decreto 19/2011 de 10 de febreiro e a súa posterior publicación no DOG do 22 de 
febreiro de 2011, supuxeron a entrada en vigor desta figura do novo modelo de ordenación territorial 
para Galicia, que ten como finalidade establecer as pautas espaciais de asentamento das 
actividades sendo, polo tanto, obrigada referencia e cumprimento para o planeamento urbanístico 
das determinacións recollidas para cada un dos diferentes elementos da xerarquía, que se 
establece no asentamento humano sobre o territorio en tódolos aspectos que o poboamento implica 
como a vivenda, os equipamentos, os transportes, as actividades produtivas, o medio ambiente, etc. 

O primeiro é a caracterización do concello de Mondariz -Balneario, en relación á estrutura xeral 
proposta polas DOT; neste caso estaríamos a falar dun concello inxerido na periferia da rexión 
urbana das Rías Baixas VIGO-PONTEVEDRA. Trátase dun pequeno concello relativamente 
próximo a Ponteareas (cabeceira da Comarca do Condado) e á cidade de Vigo, cun alto índice de 
segunda residencia e que destaca pola súa importante infraestrutura no que a turismo termal se 
refire. Este feito fixo que Mondariz-Balneario se atope entre os concellos que contan coa 
declaración oficial de interese turístico, polo seu atractivo turístico recoñecido.  

No documento 5. Anexos das DOT, aparece o concello de Mondariz-Balneario en relación á 
seguinte figuras de protección da paisaxe natural: Zona de Especial Protección dos Valores 
Naturais (río Tea). 

3.2.2. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ESTRATÉXICA. 

Como forma de garantir a coherencia da planificación en fervenza e de evitar o risco da 
incorporación de actuacións con criterios alleos e inconsistentes coas DOT, realizarase para cada 
instrumento de planificación unha análise que permita avaliar o grao de compatibilidade entre estes 
instrumentos e as aliñacións ou concordancias estratéxicas, obxectivos e criterios das DOT. 

Esta análise seguirá unha metodoloxía tipo cuestionario baixo o nome de Análise da 
compatibilidade estratéxica (ACE). Pretende ser unha ferramenta para o control da coherencia da 
planificación que se desenvolva en Galicia co diagnóstico e os obxectivos das DOT dividida en: 
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a) Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade, explicando como se consideran os 
efectos do plan sobre os aspectos clave detectados nas DOT. 

b) Proceso de decisión, analizando a bondade e calidade do proceso de decisión a través do que 
se deseña o planeamento. 

c) Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia, avaliando a relación dos plans cos 
elementos estratéxicos identificados na análise obxectiva do contorno realizada nas DOT. 

A continuación expóñense as cuestións que hai que analizar en cada unha das áreas e unha 
explicación do sentido e contido de cada unha delas. 

3.2.2.1. CONSIDERACIÓN DOS ASPECTOS CLAVE PARA A SUSTENTABILIDADE 

Os aspectos clave que consideran na elaboración da MP3 para favorecer a integración dos 
aspectos ambientais son os seguintes: 

 

 

 

Estes aspectos foron avaliados no Estudio Ambiental Estratéxico (EsAE) que acompaña a esta 
modificación puntual, polo que se remite a ese documento para analizar máis en detalle eses 
aspectos. 

3.2.2.2. PROCESO DE DECISIÓN. 

As cuestións a analizar, segundo as DOT son as seguintes: 

 Coherencia en fervenza: relación cos obxectivos das DOT. Avaliar a relación dos obxectivos 
estratéxicos que motivan o planeamento cos obxectivos das directrices e, no seu caso, obxectivos 
da planificación intermedia. 

 Coherencia transversal: relación cos obxectivos da planificación sectorial. Avaliar a relación dos 
obxectivos estratéxicos do planeamento cos obxectivos da planificación sectorial existente. 

 Demanda social. Avaliar a metodoloxía utilizada para a estimación da demanda que motiva as 
actuacións do planeamento. 

 Consideración de alternativas. Xustificación da elección. Avaliar se o planeamento é resultado da 
selección entre varias alternativas e a xustificación da alternativa seleccionada.  

 Consultas e coordinación. Avaliar o grao de consenso buscado durante o proceso de planificación. 

A .COHERENCIA EN FERVENZA RELACIÓN COS OBXECTIVOS DAS DOT. 

A continuación analízanse os obxectivos das DOT en relación cos que propón a MP3, mediante a 
comparación dunha serie de temas comúns ás propias directrices e á Avaliación Ambiental 
Estratéxica do PXOM. Os valores expresados na táboa son os seguintes: 

 

- Patrimonio cultural - Ciclo hídrico 

- Ocupación do solo - Patrimonio natural 

- Paisaxe - Ciclo de materiais 
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OBXECTIVOS DAS DOT
OBXECTIVOS 

DA MP3

a) Lograr unha maior integración de Galicia cos ámbitos que lideran o desenvolvemento europeo e aproveitar as oportunidades
asociadas a unha localización singular na fachada atlántica europea.

b) Contribuír á consolidación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e da Macrorrexión Galicia-Castela León-Norte de Portugal e
afianzar o protagonismo de Galicia na plataforma atlántica para crear un ámbito de centralidade e desenvolvemento no noroeste
peninsular.

c) Establecer os ámbitos supramunicipais de planificación e programación de infraestruturas, equipamentos e servizos para
optimizar a súa oferta e racionalizar os procesos de desenvolvemento urbano e económico destes espazos.

d) Potenciar as principais rexións urbanas e áreas urbanas de Galicia, reforzando os seus diferentes perfís e artellar un sistema
policéntrico de cidades coa fortaleza necesaria para liderar os procesos de desenvolvemento e innovación.
e) Consolidar unha rede de vilas e de pequenas cidades capaces de dotar dunha adecuada base urbana e de servizos o conxunto
do territorio.
f) Potenciar os núcleos rurais de Galicia como célula básica do sistema de asentamentos e elemento identificativo do modelo de
ocupación tradicional do territorio, outorgando prioridade á súa rehabilitación. 5

g) Impulsar procesos socioeconómicos que dinamicen as áreas rurais que máis acusan os efectos da crise demográfica e da
despoboación. 4

h) Achegar referencias para o desenvolvemento de infraestruturas e equipamentos con criterios supramunicipais, orientadas a
apoiar a configuración do modelo territorial proposto mediante unha rede xerarquizada que vertebre e articule a totalidade do
territorio.

5

i) Establecer criterios para a consideración dos condicionantes ambientais, sociais e económicos nas iniciativas urbanísticas e
sectoriais. 4

j) Proporcionar criterios territoriais e ambientais para a elaboración de plans e proxectos sectoriais e configurar as características
dos plans territoriais integrados.

k) Consolidar a identidade e a singularidade das cidades e vilas de Galicia, apoiando os seus compoñentes de excelencia e
impulsando proxectos que melloren a súa calidade urbana e a súa capacidade competitiva.

5

l) Establecer directrices estratéxicas para desenvolver os instrumentos de desenvolvemento rural, así como mecanismos de
cooperación e colaboración urbano-rural sobre a base dun maior equilibrio entre o desenvolvemento urbano, o desenvolvemento
rural e a protección de espazos abertos.

m) Aplicar o concepto e metodoloxías de desenvolvemento rural con enfoque territorial nas actuacións que se desenvolvan nos
espazos rurais por parte dos distintos axentes sociais e económicos.

n) Contribuír a un modelo territorial que considere a vocacionalidade ou potencialidade do territorio na ordenación do medio físico
soporte do modelo, analizando a súa capacidade de acollida para os distintos usos.

ñ) Configurar un instrumento básico da estratexia para a consecución dun desenvolvemento sustentable e promover a
conservación do patrimonio natural, recoñecéndoo como activo para o desenvolvemento de Galicia.

5

o) Valorizar a calidade da paisaxe galega, o patrimonio cultural e o sistema rural como factores de atracción global do territorio e
activos básicos da calidade de vida, e do propio potencial de desenvolvemento, especialmente nas áreas de menor dinamismo do
país.

5

p) Desenvolver estratexias de xestión creativa das paisaxes culturais galegas como factores de competitividade territorial cunha
especial referencia á valorización do patrimonio rural vinculado ao sistema de asentamentos rurais, principalmente no seu
inventario, caracterización e valoración e na difusión desta información para a súa consideración por parte dos diferentes axentes
económicos e institucións.

4

q) Combater o fenómeno do cambio climático, para o que se propón afondar no coñecemento das súas evidencias en Galicia e
actuar decididamente nos principais sectores que contribúen ás emisións de gases de efecto invernadoiro, de acordo cos
principios recollidos na estratexia galega fronte ao cambio climático.

4

r) Previr e minimizar os efectos derivados de riscos naturais e tecnolóxicos, incorporando a avaliación e xestión de riscos na
formulación dos restantes instrumentos de ordenación do territorio e do urbanismo.

4

s) Estruturar o litoral como un ámbito de excelencia territorial, que integre zonas naturais, centros urbanos e núcleos tradicionais,
reorientando os procesos de urbanización difusa cara a un sistema máis compacto, de maior complexidade (diversidade de usos)
e atractivo, caracterizado pola súa calidade e pola diversidade de posibilidades de vida e traballo.

t) Crear un potente sistema de infraestruturas de transporte para persoas e mercadorías capaz de conectar eficazmente o espazo
rexional co espazo global para aproveitar ao máximo as vantaxes locais de Galicia e aumentando a eficacia das interconexións
entre os principais centros urbanos da comunidade para facer valer as oportunidades derivadas do seu policentrismo, reforzando
este como unha das potencialidades de futuro.

u) Fortalecer os equipamentos e dotacións dos núcleos estruturantes do sistema rural aumentando a súa variedade e, sobre todo,
elevando os niveis de servizo co fin de proporcionar unha oferta de calidade, adecuada ás necesidades da poboación e con
capacidade para aumentar o atractivo destes núcleos como centros de residencia e actividade.

4

v) Potenciar infraestruturas de telecomunicación capaces de garantirlles a toda a cidadanía e ás empresas a súa integración nunha
sociedade da información e coñecemento, co fin de aumentar a calidade de vida, a competitividade dos sectores produtivos e a
eficiencia dos servizos públicos.

w) Desenvolver espazos orientados ás actividades de I+D+i como elementos determinantes para asentar o potencial de futuro de
Galicia e da súa capacidade para configurar un ámbito de liderado espacial.
x) Marcar criterios para a execución de novas fórmulas de goberno territorial, como as agrupacións voluntarias de municipios, que
dean resposta aos cambios e dinámicas recentes do modelo territorial e social.

NON RELACIONADO 
CO AMBITO DA MP3

NON 
COMPATIBLE

POUCO 
COMPATIBLE

MEDIANAMENTE 
COMPATIBLE

MOI 
CAMPATIBLE

TOTALMENTE 
COMPATIBLE

1 2 3 4 5  
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B. COHERENCIA TRANSVERSAL CO PLANEAMENTO SECTORIAL 

Neste apartado relaciónase o nivel de compatibilidade dos obxectivos da MP3, con respecto ao 
planeamento sectorial, aplicando tamén un método similar ao empregado no ISA das DOT, 
valorando nunha táboa o nivel de compatibilidade dos obxectivos do PXOM cos dos distintos plans 
sectoriais, variable a variable (segundo as propias variables das DOT). Os valores de 
compatibilidade para os temas obxecto de comparación son os mesmos que no apartado anterior. 

Ocupación do 
Territorio Paisaxe

Patrimonio 
Natural e 
Cultural

Sociedade 
Economía Atmosfera Ciclo Hídrico Enerxía Xestión de 

Residuos
Cambio 

Climático Mobilidade 

Plan xeral de ordenación 
municipal de Mondariz 4 5 5 4 4 3 4

Directrices de Ordenación do 
Territorio (DOT) 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4

Plan Hidrolóxico da 
Demarcación Miño Sil 4 4 5 3 4 5 4 4

Plan de Saneamento de Galicia 
2008-2015 5 5 4 4 5 4 5

Plan de Abastecemento de 
Galicia. Plan Auga 2010-2025 4 5 4

Plan de Xestión dos Residuos 
Urbanos de Galicia 2010-2020 5 3 5

OBXECTIVOS DA MP3 CON RESPECTO AS VARIABLES DAS DOT.
PLANS, PROGRAMAS E 

ESTRATEXIAS GALEGAS 

 

NON RELACIONADO 
CO AMBITO DA MP3

NON 
COMPATIBLE

POUCO 
COMPATIBLE

MEDIANAMENTE 
COMPATIBLE

MOI 
CAMPATIBLE

TOTALMENTE 
COMPATIBLE

1 2 3 4 5  

No Estudio Ambiental Estratéxico (EsAE) recóllese e desenvólvese máis concretamente a 
compatibilidade destes instrumentos coa MP3.   

C. DEMANDA SOCIAL. 

Varios son os aspectos que os cidadáns do concello poden demandar para satisfacer as súas 
necesidades, entre eles os máis importantes o emprego, o acceso a unha vivenda digna, (ben de 
nova construción ou rehabilitando as existentes), uns servizos públicos de calidade, un medio 
ambiente e un patrimonio cultural coidado e unhas dotacións o máis accesibles e variadas, entre 
outras. Con estas premisas realizáronse as propostas da MP3, que poderán ser adaptadas e 
modificadas pola participación cidadá e o control sectorial das administración que teñen 
competencia para iso, ao longo de todo o proceso de redacción. 

Certo é que moitas demandas das comentadas escápanse aos obxectivos da presente 
modificación, mais no que se refire á potenciación da actividade turística, á recuperación do 
patrimonio cultural, aos núcleo rurais, a dotacións accesibles e variadas, as demandas son 
atendidas. 

En canto ás dotacións, complétase e diversifícase a oferta a través da modificación na normativa de 
usos, facendo todas elas accesibles e próximas ao cidadán, como zonas verdes ou equipamentos 
socioculturais e asistenciais, e que se localizan na capital municipal. 

En canto ao medio ambiente, ao patrimonio e a paisaxe, protéxense os ámbitos con valores 
significativos ou singulares para preservar este legado herdado, intentando que poidan ser 
elementos activos no desenvolvemento municipal, sen pór en risco os valores cos que contan. 
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D. CONSIDERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Este apartado atópase detalladamente xustificado no Capítulo 4 “OBXECTIVOS DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL E SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS” do EsAE da MP3 de Mondariz-Balneario, polo 
que se remite ao citado apartado para velas en detalle. 

E. CONSULTAS E COORDINACIÓN 

No que se refire á participación pública, consultas a outras administracións e coordinación con 
políticas, plans ou normas, recóllense no Capítulo 6 desta memoria.  

3.2.2.3. RELACIÓN COS ELEMENTOS TERRITORIAIS ESTRATÉXICOS DE GALICIA. 

A relación da modificación puntual nº 3 do POMR cos elementos territoriais estratéxicos 
identificados na análise obxectiva do contorno das directrices é mínima ou nula, dado o carácter 
puntual desta modificación. 

° Paisaxe, patrimonio natural e cultural. O patrimonio natural e cultural ten unha gran 
responsabilidade na configuración da paisaxe, constituíndo dous dos principais activos para o 
desenvolvemento futuro de Galicia. Existen paisaxes naturais de enorme atractivo, pero tamén se 
atopan paisaxes urbanas, núcleos rurais e paisaxes ligadas a actividades agrarias de enorme 
valor. 

° Produción de alimentos. Non procede. 

° Solo empresarial. Non procede. 

° Turismo. É preciso delimitar a especialidade e a eficiencia na creación de ofertas nos destinos 
turísticos e que xeren combinación de produtos axeitados para cada espazo, singularidades 
locais, actitudes da poboación, e que ao mesmo tempo, permitan unha certa flexibilidade na 
ordenación en función dos movementos e motivacións da demanda. 

° Equipamentos e servizos básicos. Os equipamentos e servizos básicos determinan, en gran 
medida, o benestar e a cohesión social. A accesibilidade da cidadanía a eles supón un factor de 
competitividade territorial que os converte en elementos de dinamización da actividade 
socioeconómica. 

3.2.3. ANÁLISES E CONSIDERACIÓNS PAISAXÍSTICAS SEGUNDO AS DOT 

Os criterios e obxectivos en materia de paisaxe que as DOT recollen no punto 3.3 da súa memoria 
xa estaban, en boa medida, asimilados pola MP3, por coherencia coas necesidades de modificación 
da normativa urbanística municipal, implementando criterios e obxectivos en sintonía cos que 
achegan as DOT (adaptadas á realidade territorial deste concello). 

Ademais, incorporase na Memoria Informativa (Estudio do Medio Rural e MAP) unha descrición 
detallada destas consideracións, que reforzan os aspectos paisaxísticos da MP3, e mesmo a súa 
regulación normativa, como veremos. 

A modo de resumo, a estrutura xerárquica de aplicación das condicións paisaxísticas será a 
seguinte: 
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a) Aplicaranse as directrices xerais da lexislación vixente en materia de paisaxe. 

b) Aplicaranse as directrices xerais e detalladas -no seu caso- dos Plans Sectoriais ou Territoriais 
de aplicación que conteñan regulación en materia de paisaxe. 

c) A respecto da regulación específica da MP3, establécense unhas condicións especificas e 
particulares recollidas –no seu caso– na ordenanza de aplicación en cada caso, e no estudo que 
contén a Memoria Informativa.  

Remítese, por tanto, ao análise deses documentos para avaliar a coincidencia de análise, criterios e 
actuacións nestes aspectos coas DOT, e mesmo á súa regulación normativa. 

3.2.4. CONCLUSIÓNS A RESPECTO DA ADAPTACIÓN DO POMR ÁS DOT. 

En calquera caso, e a modo de conclusión apórtase un cadro xustificativo da adaptación do POMR 
ás determinacións e consideracións das DOT. 

A continuación relacionaranse as determinacións que as DOT establecen, tanto de xeito obrigatorio 
como orientativo para este nivel da xerarquía, naqueles aspectos que teñen que ver co 
planeamento municipal, e como esta MP3 as tivo en conta, dentro da ordenación proposta: 

2. O sistema de asentamentos.  

2.4. Determinacións para os núcleos principais dos 
restantes concellos e parroquias rurais. 

 

2.4.1. Constitúen núcleos principais dos restantes concellos e 
das parroquias rurais aqueles onde se localice a capitalidade 
municipal, así como aqueloutros que comparativamente 
desempeñan unha maior centralidade socioeconómica na 
súa contorna. 

No caso de Mondariz-Balneario a capital municipal é a 
que aglutina os principais servizos e dotacións, e o 
cambio de titularidade de parte da parcela do Gran Hotel 
e da antiga lavandería de privada a pública teñen lugar 
no centro da devandita capital. 

2.4.2. Procurarase que se concentren nos núcleos principais 
dos concellos as dotacións básicas de tipo administrativo, 
docente, sanitario, cultural e demais servizos de carácter 
local. 

Na presente modificación puntual recóllese o cambio de 
titularidade privada a pública dun equipamento e un 
espazo libre situadas a carón do Gran Hotel, os cales se 
localizan como xa se sinalou na capital municipal. 

2.4.3. O planeamento urbanístico municipal e os plans e 
programas das administracións considerarán os ámbitos 
parroquiais nos seus diagnósticos para a planificación e 
procurarán localizar as súas actuacións de dotación ou 
desenvolvemento nos núcleos principais das citadas 
parroquias, aproveitando o seu carácter de centralidade e 
relación parroquial, para optimizar a rendibilidade social dos 
recursos. 

No que atinxe á modificación puntual de Mondariz-
Balneario o ámbito parroquial coincide co municipal, xa 
que só existe unha única parroquia, na cal, como se 
comentou con anterioridade, é onde se realiza o cambio 
de titularidade das dotacións recollidas na mesma, 
ambas situadas na zona central da capital. 

2.4.4. Facilitarase a accesibilidade local desde os núcleos 
rurais dependentes, mediante a mellora das redes viarias de 
proximidade e impulsando estratexias de transporte público 
de baixa intensidade. 

Dentro da modificación puntual nº3 do POMR de 
Mondariz-Balneario non hai ningún cambio que teña por 
obxecto a mellora viaria ou o desenvolvemento de 
melloras no transporte público. 

3. Desenvolvemento e ordenación dos asentamentos, 
das áreas empresariais e das actividades produtivas. 

 
 

3.1. Determinacións para o desenvolvemento e 
ordenación dos asentamentos. 

 

3.1.16. Os plans xerais de ordenación municipal e os 
instrumentos de ordenación do territorio resolverán as 
necesidades de crecemento de conformidade cos 
principios de sustentabilidade e atendendo aos 
seguintes criterios: 
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d) No caso de que existan zonas con risco de asolagamento 
estableceranse as limitacións necesarias de usos, 
especialmente en zona de fluxo preferente, de cara a garantir 
a protección das canles, evitando e diminuíndo os danos 
ambientais e sobre bens e persoas, seguindo as prescricións 
establecidas na planificación hidrolóxica e nos plans de 
xestión de inundacións. 

As zonas inundables existentes dentro do termo 
municipal en relación á modificación puntual, tan só lle 
afectan á zona verde que cambia de titularidade privada a 
pública a carón do Gran Hotel, segundo o recollido no 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 
Os outros cambios propostos non se ven afectados polo 
risco de inundación dado que ou ben son cambios 
normativos, ou no caso da ampliación de solo de núcleo 
rural de San Pedro a situación das parcelas atópase 
elevada sobre o nivel do río polo que este non suporá 
risco no caso de que se inunde. 

3.1.18. Nos concellos turísticos e nos territorios de preferente 
actuación turística fomentarase a promoción e protección dos 
recursos turísticos e potenciaranse os servizos de 
aloxamento de calidade como alternativa preferible á 
segunda residencia. 

Neste concello o turismo é clave, e por elo, tanto  a 
recuperación da antiga lavandería como os cambios 
normativos recollidos na MP e que posibilitan a 
reutilización de antigos edificios hoteleiros ou docentes 
van na liña da recuperación do patrimonio e na posta en 
valor dos valores herdados. 

4. As infraestruturas e os vectores ambientais do modelo 
territorial. 

 
 

4.7. Determinacións relativas ás infraestruturas de 
xeración e abastecemento enerxético. 

 
 

4.7.8. Nas áreas estratéxicas de conservación non se 
permitirá a instalación de novos parques eólicos nin hortas 
solares agás que nos instrumentos de planificación dos 
espazos naturais protexidos se prevexa, e aquelas asociadas 
ás infraestruturas e usos xa existentes ou que nun futuro se 
determinen compatibles. 

Dentro da presente modificación puntual non se 
contempla a instalación de novas instalacións 
enerxéticas. 
 

4.8.3. Para acadar estes obxectivos a planificación 
territorial establecerá as medidas necesarias no relativo 
a: 

 
 

c) Respectar as limitacións establecidas en zonas inundables 
para minimizar os efectos das inundacións. 
 

Tal e como se sinalou anteriormente, as zonas 
inundables en relación ás propostas da modificación 
puntual, tan só lle afectan a un espazo libre situado na 
beira do regato de Valdecide, uso este, que se entende 
compatible co risco de inundación. 

e) Contribuír a paliar os efectos das inundacións e as secas. O reducido ámbito de actuación da modificación puntual 
non permite a toma de medidas xerais para paliar as 
inundacións ou a seca. 

4.8.16. A Administración autonómica ou os organismos de 
bacía elaborarán cartografía de zonas inundables de Galicia 
e estableceranse as medidas necesarias para previr os 
danos por inundacións sobre persoas e bens. Con carácter 
xeral, estes terreos non poderán ser obxecto de 
transformación urbanística e, en todo caso, limitaranse os 
usos permitidos. 

Na documentación da presente modificación puntual xa 
se incorpora a documentación correspondente ás zonas 
inundables que figuran no Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables, e que lle afecta como 
xa se indicou, a unha zona verde situada a carón do Gran 
Hotel. 

4.8.20. As novas urbanizacións reducirán ao mínimo posible 
a selaxe do solo, mediante a utilización de pavimentos 
filtrantes e a interposición de espazos verdes ou sen 
pavimentar. 

Non se prevén novas urbanizacións na presente MP3. 

4.8.24. Para as canalizacións e rectificacións do leito 
proponse a adopción de solucións brandas (noiros verdes, 
diques revexetables, dobres leitos, etc.) que compatibilicen a 
prevención de inundacións coa conservación da vexetación 
da ribeira para favorecer a vitalidade ecolóxica dos ríos. 

Na presente modificación puntual non se prevén 
actuacións nas canles nin nas súas marxes dentro do 
termo municipal. 

4.8.26. Como criterio xeral, para as zonas inundables en solo 
urbano e nos núcleos rurais, as administracións competentes 
desenvolverán as medidas de xestión ou estruturais precisas 
para minimizar os efectos das inundacións, sempre dentro 
dun marco de planificación e restrición de usos que 
minimicen os danos. 

Os riscos de inundación segundo os datos que figuran 
no Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, 
en relación ao proposto na modificación puntual do 
POMR, tan só lle afectan a un espazo libre situado na 
zona central da vila de Mondariz-Balneario. 
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7. O patrimonio natural.  

7.2. Determinacións para a ordenación das áreas 
estratéxicas de conservación e corredores ecolóxicos. 

 
 

7.2.1. As áreas estratéxicas de conservación, como 
ámbitos de especial valor natural e ecolóxico, 
corresponderanse con algún dos dous grandes grupos 
de áreas que se expoñen a continuación e quedarán 
sometidas ás seguintes determinacións: 

 
 

a) Ás áreas protexidas establecidas pola lexislación estatal 
(Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio natural e da 
biodiversidade, BOE nº 299, do 14 de decembro) e 
autonómica (Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da 
natureza, DOG nº 171, do 4 de setembro), en materia de 
espazos naturais e conservación da natureza, que serán 
ordenadas mediante os seus correspondentes plans e 
instrumentos específicos (Plan de ordenación dos recursos 
naturais, Plan reitor de uso e xestión, Plan de acción). As 
futuras declaracións de novos espazos protexidos, como a 
prevista ampliación da Rede Natura, suporán a automática 
cualificación deses espazos como áreas estratéxicas de 
conservación. 

Os cambios propostos pola presente modificación 
puntual non teñen incidencia sobre espazos naturais 
presentes no termo municipal. 
 

7.2.2. Os instrumentos de ordenación territorial e 
planeamento urbanístico deberán prever mecanismos de 
conectividade ecolóxica do territorio, establecendo ou 
restablecendo corredores ecolóxicos, cando menos entre as 
áreas estratéxicas de conservación. Para a identificación 
destes corredores ecolóxicos consideraranse os cursos 
fluviais, as áreas de montaña e outros posibles elementos 
lineais que sós ou en conxunción con outros poidan actuar de 
elementos de enlace entre formacións de interese ecolóxico. 

A reducida e concreta proposta da presente modificación 
puntual non contén actuacións nas marxes das distintas 
canles de auga do concello. 
 

7.2.4. Corresponderalles aos instrumentos de ordenación das 
áreas protexidas, referidas na determinación 7.2.1.a, 
establecer unha regulación máis pormenorizada dos usos 
que se desenvolverán nestes ámbitos. A xestión dos espazos 
da Rede Natura 2000 farase mediante o instrumento de 
xestión denominado Plan de conservación, específico para 
cada espazo, cuxa tramitación incluirá a correspondente 
participación pública. 

As propostas recollidas na presente modificación non 
teñen incidencia sobre os espazos da Rede Natura 
existentes dentro do termo municipal, os cales se rexen 
polo Plan Director da Rede Natura en Galicia, 
prevalecendo as súas determinacións sobre o propio 
planeamento municipal. 
 

7.2.6. Co fin de garantir o mantemento da poboación e dos 
usos tradicionais vinculados aos ecosistemas, nos ámbitos 
dos espazos naturais protexidos que conteñan núcleos 
rurais, con especial atención aos incluídos na Rede Natura, 
desenvolveranse plans ou programas orientados ao 
mantemento e potenciación de actividades tradicionais e 
novos usos sustentables baseados na conservación dos seus 
valores naturais. 

Dentro do termo municipal de Mondariz-Balneario non 
existen núcleos dentro do ámbito de espazos naturais. 
 

8. A paisaxe.  

8.5. En ausencia dos catálogos e directrices de paisaxe, os 
instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento 
urbanístico considerarán a perspectiva global e integral da 
paisaxe e seguirán as definicións e criterios xerais recollidos 
na parte correspondente da memoria destas directrices. 

Desde a perspectiva global e integral da paisaxe, a 
Modificación Puntual redactouse en sintonía coas definicións 
e criterios xerais recollidos na parte correspondente da 
memoria desas directrices, sempre baixo a proporcionalidade 
atribuíble ao carácter puntual da MP3. 

8.6. O planeamento urbanístico realizará un estudo da 
paisaxe urbana, prestando especial atención ás tipoloxías 
edificatorias, aos medianís vistos e aos chousumes, aos 
materiais das fachadas e pavimentos dos espazos públicos, 
ás zonas verdes e arboredas, ao mobiliario urbano, á 
iluminación pública, aos tendidos aéreos e ao tráfico e 
aparcadoiros de vehículos. 

A MP3 recolle na súa memoria informativa un estudo da 
paisaxe urbana e dos núcleos rurais, adaptado á 
finalidade e pretensións outorgadas a esta modificación 
puntual do planeamento.  
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9. O patrimonio cultural.  

9.2. As administracións fomentarán a preservación do 
patrimonio cultural mediante medidas de protección e de 
accións positivas para a súa restauración, rehabilitación e 
conservación. 

A aposta pola rehabilitación da antiga lavandería para 
convértela no Pazo da Auga, así como os cambios 
normativos que pretenden habilitar para outros usos 
antigas edificacións hoteleiras e docentes dentro do 
concello, están na liña da conservación,  reutilización e 
posta en valor de construcións moi significativas 
existentes no tecido urbano, posibilitando con elo a súa 
rexeneración. 

9.3. Calquera actuación sobre o territorio debe atender á súa 
compatibilidade cos bens do patrimonio cultural que se vexan 
afectados, o que require a súa identificación, o 
recoñecemento das súas características e das súas relacións 
co territorio e a análise das posibilidades de integralos como 
un elemento máis da actuación. Os traballos de análise 
referidos incorporarán unha prospección, entendida como a 
exploración e recoñecemento sistemático do ámbito de 
estudo, para a detección de elementos do patrimonio cultural 
non identificados no inventario de patrimonio cultural de 
Galicia, con especial incidencia sobre o patrimonio 
etnográfico e arqueolóxico. 

A presente modificación puntual aborda a actualización 
da ficha dun elemento do catálogo, neste caso a Escola 
Fogar Divino Maestro co obxecto de axustar a protección 
aos valores realmente existentes dentro e fóra da 
edificación. 
 

9.4. As intervencións nos bens do patrimonio cultural deberán 
estar encamiñadas á súa conservación e mellora e deben 
garantir a súa protección, revalorización e difusión, 
integrándoas de xeito harmónico no territorio e na paisaxe. 
En todo caso, deberán respectar as súas características 
esenciais, sen prexuízo de que poida autorizarse o uso de 
elementos, técnicas ou materiais actuais para a mellor 
adaptación do ben ao seu uso. 

No que atinxe aos cambios da ficha da Escola Fogar 
Divino Maestro do catálogo de bens que se propón na 
presente modificación puntual, estes buscan un mellor 
recoñecemento dos valores existentes e a partires de aí, 
realizar o outorgamento dunha protección adecuada que 
nin sexa excesiva imposibilitando o mantemento do ben, 
nin demasiado escasa co cal podería poñerse en risco a 
súa propia existencia. Complementariamente ao anterior, 
os cambios normativos permitirían habilitar para usos 
dotacionais distintos dos orixinais, nomeadamente 
educativos e hoteleiros, a edificacións hoxe sen 
actividade e nalgúns casos en serio risco de 
conservación. 

9.9. As administracións priorizarán as estratexias de 
rehabilitación sobre os ámbitos de interese do patrimonio 
cultural mencionados no anexo IV. 
 

Aínda que curiosamente a vila de Mondariz-Balneario 
non se atopa recollida no Anexo IV das Directrices de 
Ordenación do Territorio de Galicia, as propostas 
contempladas dentro da presente modificación puntual 
teñen en conta o gran valor patrimonial deste espazo e 
en xeral  seguen a máxima de respecto e recuperación 
polos espazos e edificacións existentes. 
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4. CAMBIOS PROPOSTOS NA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

4.1. MODIFICACIÓN NA FICHA DE CATALOGO “ESCOLA FOGAR DIVINO MAESTRO” 

Actualmente a ficha deste elemento do catálogo é a seguinte segundo o recollido no SIOTUGA: 
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Para poder apreciar mellor os datos da ficha recóllese un arquivo base onde figuran máis 
nidiamente algunhas das características deste elemento do catálogo. 
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Como se pode observar a ficha outorga a protección integral a un conxunto sen valorar as partes 
que a conforman, e se estas son merecedoras do maior grao de protección que se recolle para os 
bens catalogados. 

Se ben é certo que a edificación principal presenta uns valores evidentes e que é preciso preservar, 
non ocorre o mesmo coas ampliacións que se fixeron da mesma, situadas nun dos laterais e na 
parte posterior executadas con materiais e técnicas actuais e que incluso ocultan parte das 
fachadas do edificio primixenio. 

 

Imaxe da fachada principal. 

 

Imaxe das edificacións da zona posterior. 

É por elo que se propón a modificación da ficha do catálogo do elemento Escola Fogar Divino 
Maestro de xeito que se axuste o nivel de protección aos elementos que realmente é preciso 
salvagardar ao tempo que se rebaixa o dos engadidos para permitir que se poidan acometer 
eventuais traballos que permitan un uso dotacional do edificio e con elo permitir que poida seguir 
sendo utilizado. 

A proposta de modificación da ficha deste elemento do catálogo é a seguinte:  
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4.2. MODIFICACIÓNS NA NORMATIVA URBANÍSTICA. 

3.2.1 Modificación do apartado “4. Condicións de uso” da “Ordenanza 1. EDIFICACIÓNS 
PROTEXIDAS” para incluír o uso Sanitario-Asistencial, así como para axustar as 
características do edificio da lavandaría e da zona verde adxacente situadas na mesma 
parcela catastral á titularidade pública. 

Na seguinte táboa recóllense, por unha banda, a versión vixente na normativa urbanística para a 
“Ordenanza 1. Edificacións protexidas”, no que se refire ao seu apartado “4. Condicións de uso” e, 
por outra, a versión proposta pola MP3. Destacado en negriña, sinálase o texto que se incorpora ou 
modifica. 

PLANEAMENTO VIXENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL MP3 

ORDENANZA 1. EDIFICACIÓNS PROTEXIDAS. 
(...) 
4.CONDICIÓNS DE USO 

- Vivenda. 
- Hoteleiro. 
- Comercial. 
- Industrial. Categoría 1ª, compatible coa vivenda. 
- Oficinas. 
- Salas de reunión. 
- Relixioso. 
- Cultural. 
- Deportivo. 
- Sanitario. 
- Garaxe. 

 
Matizando e aclarando en cada caso o uso de 
vivenda nas diferentes edificacións protexidas: 
Será autorizable o uso residencial nas edificacións 
protexidas seguintes: Villa Digna, Hotel Continental, 
Villa Flora, o Asilo da Caridade e o Gran Hotel, 
sempre e cando se garante que, coa introdución 
deste uso residencial, non se modifiquen as 
condicións estéticas e arquitectónicas polas que 
foron consideradas edificacións protexidas. 
Nas edificacións protexidas seguintes: Quinta de 
Outón, Hostal Roma, Casa en Lugar de Outeiro, 4 
casas fronte a Casa Consistorial, O Chalé de doña 
María, O chalé don Luís, O chalé don Jaime, e a 
Villa Serra se permitirá este uso residencial tal e 
como se ven desenrolando ata agora. 
O resto das edificacións protexidas: Colexio Público 
de Mondariz Balneario, "Escola Hogar Divino 
Maestro" ou "El Francés", Mercado de Abastos, 
casa Consistorial, e os Hoteis: Hotel Tryp Mondariz 
e a Ampliación do Hotel Tryp Mondariz, o 
invernadoiro do Gran Hotel, A fachada ao Xardín da 
Lavandaría e a súa Chimenea, a Arquitectura 

ORDENANZA 1. EDIFICACIÓNS PROTEXIDAS. 
(...) 
4.CONDICIÓNS DE USO 

- Vivenda. 
- Hoteleiro. 
- Comercial. 
- Industrial. Categoría 1ª, compatible coa vivenda. 
- Oficinas. 
- Salas de reunión. 
- Relixioso. 
- Cultural. 
- Deportivo. 
- Sanitario-asistencial. 
- Garaxe. 

 
Matizando e aclarando en cada caso o uso de 
vivenda nas diferentes edificacións protexidas: 
Será autorizable o uso residencial nas edificacións 
protexidas seguintes: Villa Digna, Hotel Continental, 
Villa Flora, o Asilo da Caridade e o Gran Hotel, 
sempre e cando se garante que, coa introdución 
deste uso residencial, non se modifiquen as 
condicións estéticas e arquitectónicas polas que 
foron consideradas edificacións protexidas. 
Nas edificacións protexidas seguintes: Quinta de 
Outón, Hostal Roma, Casa en Lugar de Outeiro, 4 
casas fronte a Casa Consistorial, O Chalé de doña 
María, O chalé don Luís, O chalé don Jaime, e a 
Villa Serra se permitirá este uso residencial tal e 
como se ven desenrolando ata agora. 
O resto das edificacións protexidas: Colexio Público 
de Mondariz Balneario, "Escola Hogar Divino 
Maestro" ou "El Francés", Mercado de Abastos, 
casa Consistorial, e os Hoteis: Hotel Tryp Mondariz 
e a Ampliación do Hotel Tryp Mondariz, o 
invernadoiro do Gran Hotel, A fachada ao Xardín da 
Lavandaría e a súa Chimenea, a Arquitectura 
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PLANEAMENTO VIXENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL MP3 

Relixiosa: Igrexa Parroquial, A Capela de San Pedro 
e a Capela do Gran Hotel, As Fontes Termais: 
Fonte da Gándara, e a Fonte del Troncoso, e por 
último os elementos menores, quedarán co uso 
actual que veñen desenrolando ata o día de hoxe. 
Aquí se detalla pormenorizadamente o uso da 
parcela do Gran Hotel (que ten unha superficie total 
de uns 45.638 m² da seguinte maneira: 
- En primeiro lugar, eliminaranse as autorizacións 

de construción de depósitos para o 
almacenamento de auga para o uso público, 
industrial e sanitario, nas inmediacións do Gran 
Hotel. 

- A parcela do Gran Hotel ten unha superficie de 
6.464,55 m² dos que se destinarán 2.253, 35 m² a 
reconstrución do Gran Hotel cun uso residencial, e 
o resto poderán ser utilizados en soto para uso 
garaxe-aparcadoiro. 

- 4.026 m² serán destinados a zona verde e áreas 
de xogo de dominio e uso público. (Ordenanza 
5.1) 

- 7.530 m² serán destinados a equipamento 
hoteleiro (Ordenanza 7) para a reconstrución 
como Hotel do Edificio nº:5, nas condicións xerais 
da fotografía que se aporta, e a construción do 
Palacio del Agua. 

- 1.493,65 m² corresponden os terreos da antiga 
lavandaría e serán destinados a equipamento 
privado, podendo desenrolarse en dúas plantas. 
Un mínimo do 60 % da superficie poderá 
destinarse a aparcadoiro privado para vehículos 
automóbiles. E o resto será destinado a 
equipamento deportivo privado (Ordenanza 6.2.2). 

- Cada un dos edificios protexidos dentro das 
inmediacións do Gran Hotel quedan co uso que 
teñen na actualidade. 

- Quedando o resto da superficie da parcela cunha 
superficie ao redor de 23.607 m² co uso de zona 
verde privada (Ordenanza 5.2) 

 
 

Relixiosa: Igrexa Parroquial, A Capela de San Pedro 
e a Capela do Gran Hotel, As Fontes Termais: 
Fonte da Gándara, e a Fonte del Troncoso, e por 
último os elementos menores, quedarán co uso 
actual que veñen desenrolando ata o día de hoxe. 
Aquí se detalla pormenorizadamente o uso da 
parcela do Gran Hotel (que ten unha superficie total 
de uns 45.638 m² da seguinte maneira: 
- En primeiro lugar, eliminaranse as autorizacións 

de construción de depósitos para o 
almacenamento de auga para o uso público, 
industrial e sanitario, nas inmediacións do Gran 
Hotel. 

- A parcela do Gran Hotel ten unha superficie de 
6.464,55 m² dos que se destinarán 2.253, 35 m² a 
reconstrución do Gran Hotel cun uso residencial, e 
o resto poderán ser utilizados en soto para uso 
garaxe-aparcadoiro. 

- 4.026 m² serán destinados a zona verde e áreas 
de xogo de dominio e uso público. (Ordenanza 
5.1) 

- 7.530 m² serán destinados a equipamento 
hoteleiro (Ordenanza 7) para a reconstrución 
como Hotel do Edificio nº:5, nas condicións xerais 
da fotografía que se aporta, e a construción do 
Palacio del Agua. 

- 1.493,65 m² corresponden aos terreos da antiga 
lavandaría e serán destinados a equipamento 
público. A ordenanza reguladora desta 
edificación será a “6.5 Museo da Auga”. 

 
 
- Cada un dos edificios protexidos dentro das 

inmediacións do Gran Hotel quedan co uso que 
teñen na actualidade. 

- Quedando o resto da superficie da parcela 
cunha superficie ao redor de 23.607 m² dos 
cales parte se corresponden co uso de zona 
verde pública (Ordenanza 5.1) e o resto co uso 
de zona verde privada (Ordenanza 5.2). 

 

3.2.2 Modificación do apartado “4. Condicións de uso” da “Ordenanza 2. CONTORNOS DE 
EDIFICACIÓNS PROTEXIDAS” para incluír o uso asistencial. 

Neste apartado recóllese a versión existente da normativa urbanística para a ordenanza 2. 
Contornos de edificacións protexidas no que atinxe ao seu apartado 4 Condicións de uso, e a 
versión proposta para o antedito apartado. Destacado en cor máis escura (negriña) sinálase o texto 
que se incorpora. 
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PLANEAMENTO VIXENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL MP3 

ORDENANZA 2. CONTORNOS DE EDIFICACIÓNS 
PROTEXIDAS. 
(...) 
4.CONDICIÓNS DE USO. 

- Vivenda solo na edificación existente protexida que 
teña uso residencial. 

- Hoteleiro. 
- Comercial. 
- Industrial. categoría 1ª, compatible coa vivenda. 
- Oficinas. 
- Salas de espectáculos. 
- Relixiosos. 
- Cultural. 
- Deportivo. 
- Sanitario. 
- Garaxe. 

ORDENANZA 2. CONTORNOS DE EDIFICACIÓNS 
PROTEXIDAS. 
(...) 
4.CONDICIÓNS DE USO. 

- Vivenda solo na edificación existente protexida que 
teña uso residencial. 

- Hoteleiro. 
- Comercial. 
- Industrial. categoría 1ª, compatible coa vivenda. 
- Oficinas. 
- Salas de espectáculos. 
- Relixiosos. 
- Cultural. 
- Deportivo. 
- Sanitario-asistencial. 
- Garaxe. 

 

3.2.3 Modificación do apartado “5. Condicións de uso” da “Ordenanza 7. HOTEIS” para 
incluír os usos sanitario e asistencial. 

Proponse a modificación do apartado “5. Condicións de uso da ordenanza” da “Ordenanza 7. 
HOTEIS”, para permitir entre outros o uso sanitario e asistencial nas edificacións recollidas nesta 
ordenanza dentro do POMR do Concello de Mondariz-Balneario. 

Destacado en cor máis escura (negriña) sinálase o texto que se incorpora. 

PLANEAMENTO VIXENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL MP3 

ORDENANZA 7. HOTEIS. 
(...) 
5. CONDICIÓNS DE USO. 

uso principal 
- Hoteleiro 

usos complementarios 
- Comercial. 
- Salas de espectáculos. 
- Cultural. 
- Social. 
- Deportivo. 
- Garaje-aparcamiento. 

(...) 

ORDENANZA 7. HOTEIS. 
(...) 
5. CONDICIÓNS DE USO. 

uso principal 
- Hoteleiro. 
- Sanitario-Asistencial. 
- Socio-Cultural. 

usos complementarios 
- Comercial. 
- Oficinas. 
- Zonas verdes e espazos libres. 
- Relixioso. 
- Deportivo. 
- Garaxe-aparcamento. 

 (...) 
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3.2.4 Modificación do apartado “5. Condicións de uso” da “Ordenanza 8. DOCENTE” para 
incluír os usos sanitario e asistencial. 

Proponse a modificación do apartado “5. Condicións de uso” da “Ordenanza 8. DOCENTE”, para 
permitir, entre outros, o uso sanitario-asistencial nas edificacións recollidas nesta ordenanza dentro 
do POMR do concello de Mondariz-Balneario. 

Destacado en cor máis escura (negriña) sinálase o texto que se incorpora. 

PLANEAMENTO VIXENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL MP3 

ORDENANZA 8. DOCENTE. 
(...) 
5. CONDICIÓNS DE USO. 

uso característico 
- Docente. 

usos complementarios 
- Salas de espectáculos. 
- Cultural. 
- Deportivo. 

(...) 

ORDENANZA 8. DOCENTE. 
(...) 
5. CONDICIÓNS DE USO. 

uso característico 
- Docente. 
- Socio-cultural. 
- Sanitario-asistencial. 

usos complementarios 
- Comercial. 
- Oficinas. 
- Equipamento. 
- Zonas verdes e espazos libres. 
- Relixioso. 
- Garaxe-aparcamento. 
- Deportivo. 

(...) 
 

4.3. CAMBIOS NA CUALIFICACIÓN DA PARCELA DO GRAN HOTEL. 

Ao ter adquirido o Concello mediante cesión, aceptada polo Pleno en sesión de 31 de marzo de 
2014, unha parcela con referencia catastral 4253001NG4745S0001YI de 13.121 m2 localizada no 
denominado parque do Gran Hotel na que se localiza o edificio coñecido como antiga lavandaría, e 
o edificio coñecido como Chalé D. Jaime, parece adecuado mudar a súa cualificación urbanística 
para adaptala a nova realidade. Neste sentido múdase a cualificación urbanística dos terreos, 
pasando da de zona verde privada de uso público a de zona verde pública. 

A zona verde pasaría de estar regulada pola ordenanza 5.1 Zonas verdes públicas, en vez da actual 
5.2 zonas verdes privadas. 

Con respecto as ruínas da antiga lavandaría a súa cualificación urbanística actual é a seguinte:  

• 1.493,65 m2 corresponden os terreos da antiga lavandaría e serán destinados a 
equipamento privado, podendo desenrolarse en dúas plantas. Un mínimo do 60% da 
superficie poderá ser destinada a aparcadoiro privado para vehículos automóbiles. E o resto 
será destinado a equipamento deportivo privado (Ordenanza 6.2).  
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O seu destino a equipamento privado non se adecúa a súa actual titularidade pública. Por outra 
banda aspírase a que este edificio sexa destinado a “Museo da Auga”. Polo tanto parece adecuado 
mudar a súa cualificación urbanística destinando a edificación a equipamento público cultural.  

No apartado 3.2.1 recóllese o cambio na ordenanza 1 para a cualificación tanto do edificio da 
lavandaría como da zona verde adxacente que agora son de titularidade pública. 

Para a edificación coñecida como “Chalé de D. Jaime”, e a parcela na que se asenta, dunha 
superficie de 400 m2 a cualificación urbanística continuará como ata agora, séndolle aplicable a 
ordenanza 1. Edificacións protexidas e 2. Contorno de edificacións protexidas. 

Ademais do anterior proponse a inclusión dunha nova ordenanza 6.5 para regular o novo 
equipamento do futuro Museo da Auga, cuxo texto se recolle a continuación: 

ORDENANZA 6.5. EQUIPAMENTO CULTURAL: MUSEO DA AGUA 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

A zona delimitada no plano O-01. Comprende a edificación composta polas ruínas da antiga 
lavandaría (fachada e cheminea, ambas as dúas elementos protexidos, e anexo delimitado polo 
vial). 

2.-OBXECTO. 

Establecer as condicións necesarias para rehabilitar estas edificacións como Museo da Auga. 

3.- CONDICIÓNS DE EDIFICACIÓN: 

3.1. Aliñacións. 
Manteranse as consolidadas. 

3.2. Altura máxima e número de plantas. 
Alcanzarase unha altura máxima de 7 m. e o número de plantas será de baixa máis unha. 

3.3. Ocupación máxima. 
Manterase a existente. 

3.4. Edificabilidade. 
A edificabilidade será de 1,50 m2 / m2. 

3.5. Voos. 
Os existentes. 

3.6. Edificacións secundarias. 
Autorízase, de acordo coas seguintes condicións: 

Ocupación máxima de parcela: a existente. 

Altura máxima: 4 m. 

3.7. Composición. 
A obra de conservación e rehabilitación deberá conservar a composición xeral da edificación. Os 
materiais deben respectar os do ámbito na cuberta utilizásense placas de cinc, cobre ou tella. 
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4. CONDICIÓNS DE USO. 

O uso para esta edificación será cultural. 

5. OBSERVACIÓNS. 

O proxecto de rehabilitación das edificacións contidas nesta ordenanza, deberá estar autorizado 
pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

4.4. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA EN MATERIA DE CUBERTA E CARPINTARÍAS. 

Proponse unha lixeira modificación ao respecto do deseño e dos materiais empregados en cubertas 
e carpintarías, respectando sempre unha adecuada harmonización entre os novos materiais e 
solucións construtivas, e a arquitectura tradicional existente.   

Priorízase a calidade e sinceridade construtiva sobre doutros clixés e estereotipos foráneos. 
Amplíanse os materiais permitidos, posibilitando que as carpintarías poidan ser madeira, aluminio, 
ou outros materiais de calidade análoga. Os remates realizaranse en cores empregados 
tradicionalmente na arquitectura popular (branco, verde, vermello, azul, marrón, ...). 

Con respecto as cubertas o material por defecto será a tella cerámica curva aínda que, segundo o 
caso, poderanse empregar outros materiais como o zinc, cobre ou  outros materiais semellantes 
(sempre que a calidade do proxecto o xustifique axeitadamente). A tella cerámica denominada 
“plana”, pola súa elevada presenza entre a edificación tradicional deste concello, poderá 
empregarse para casos de rehabilitación ou restauración. Prohíbense especificamente as pranchas 
de fibrocemento vistas. 

Non obstante o anterior, poderán admitirse intervencións novidosas, no caso de que presenten 
solucións de especial calidade arquitectónica e creativa, sempre que estean debidamente 
xustificadas en canto a integración e harmonización co núcleo e no medio no que se atope. 

Ademais introdúcense as seguintes normas xerais que entendemos aportan mais seguridade 
xurídica a hora de analizar as posibles peticións de licenzas urbanísticas ou comunicacións previas: 

1.4. CONDICIÓNS XERAIS DE ESTÉTICA E INTEGRACIÓN AMBIENTAL. 

1.4.1. Principios xerais. 

• As condicións de estética e integración ambiental son as que se impoñen á edificación e 
demais actos de incidencia urbanística, co propósito de obter os mellores resultados na 
imaxe do casco urbano, dos núcleos e do territorio.  

• Tales condicións son de aplicación a tódalas actuacións suxeitas a licenza municipal e a 
comunicación previa. O Concello poderá requirir á propiedade dos bens urbanos para que 
execute as accións necesarias para axustarse ás condicións que se sinalan nestas Normas. 
As condicións estéticas regúlanse a través das presentes condicións xerais, da normativa 
das diferentes ordenanzas e da regulación do patrimonio cultural, ambientación natural e 
paisaxe, así como segundo o recollido no artigo 91 Adaptación ao ambiente e protección da 
paisaxe da Lei 2/2016 do 19 de febreiro do solo de Galicia. 
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• A defensa da imaxe e o fomento da súa valoración e mellora, tanto no que se refire ós 
edificios como ás áreas non edificadas, corresponde ao Concello, polo que calquera 
actuación que puidera afectar á percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse 
ao criterio que manteña ao respecto. 

• O Concello poderá denegar ou condiciona-las actuacións que resulten antiestéticas, 
inconvenientes ou lesivas para a imaxe da vila, dos núcleos ou do territorio. O 
condicionamento da actuación poderá estar referido ás dimensións do edificio, ás 
características das fachadas, das cubertas, dos ocos, a composición, ós materiais 
empregados e o modo en que se utilicen, a súa calidade ou a súa cor, a vexetación, nas 
súas especies e no seu porte e, en xeral, a calquera elemento que configure a imaxe do 
casco urbano, dos núcleos e o territorio. 

• As novas construcións e as modificacións das existentes deberán responder no seu deseño 
e composición ás características dominantes do ambiente en que deban de emprazarse, de 
acordo co disposto no artigo 91 da Lei 2/2016 do 19 de febreiro do solo de Galicia. Para tal 
fin poñerase especial coidado en harmonizar fachadas, cubertas, carpintarías, cerramentos, 
materiais, cor e detalles construtivos. 

1.4.1.1. Protección dos ambientes urbanos e rurais. 

• Toda actuación que afecte ao ambiente urbano ou rural deberá someterse ás condicións 
estéticas que se determinan nestas Normas para cada tipo de obra e zona onde se localice. 

• En obras de restauración e de conservación ou mantemento deberán respectarse 
integramente tódalas características do edificio. 

• As obras de restauración e consolidación haberán de axustarse á organización do espazo, 
estrutura e composición do edificio existente. Os elementos arquitectónicos e materiais 
empregados haberán de adecuarse harmonicamente cos que presenta o edificio ou 
presentaba antes de que fose obxecto dunha modificación de menor interese. Nas obras de 
restauración, haberá de conservarse a decoración procedente de etapas anteriores 
congruentes coa calidade e uso do edificio. 

• En obras de rehabilitación deberá manterse sempre o aspecto exterior do edificio. Non 
obstante o anterior poderán admitirse solucións debidamente xustificadas que melloren o 
aspecto exterior do edificio. 

• En obras de reestruturación as fachadas visibles desde o espazo público deberán manterse 
conservando a súa composición e adecuándose ós materiais orixinarios. 

• En obras de ampliación a solución arquitectónica deberá adecuarse ao estilo ou invariantes 
da fachada preexistente, manténdose os elementos de remate que permitan identificar as 
características específicas do edificio. En obras de reestruturación total deberán restaurarse 
adecuadamente a fachada ou fachadas exteriores a espazo público e os seus remates, e 
satisfacer a normativa específica ao respecto da zona. 

1.4.1.2. Consideración do contorno. 
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•  As obras de nova edificación deberán proxectarse tomando en consideración a topografía 
do terreo, a vexetación existente, a posición da nova edificación respecto a elementos 
catalogados, o impacto visual da construción proxectada sobre o medio que a rodea e o 
perfil da zona, a súa incidencia en termos de soleamento e ventilación das construcións das 
fincas adxacentes, a súa relación coa vía pública, a adecuación da solución formal á 
tipoloxía e materiais da área, e demais parámetros definidores da súa integración no medio. 

•  O Concello poderá esixir a inclusión na documentación coa que se solicite licenza, dun 
estudio de visualización da paisaxe urbana e rústica no estado actual, e no estado futuro que 
corresponderá á implantación da construción proxectada. 

•  O Concello poderá establecer criterios para determinar a disposición e orientación dos 
edificios, no que respecta á súa percepción visual desde as vías perimetrais. 

1.4.2 Condicións particulares de estética para edificacións en solo urbano e urbanizable. 

1.4.2.1 Fachadas. 

1.4.2.1.1. Deseño. 

En todo caso, as solucións de ritmos e proporción entre ocos e macizos na composición das 
fachadas, deberán adecuarse en función das características tipolóxicas da edificación, do contorno, 
e as específicas das edificacións catalogadas, se a súa presenza e proximidade o impuxese. 

As fachadas das edificacións públicas ou privadas, así como as súas medianeiras e paredes vistas 
ao descuberto, aínda que non sexan visibles dende a vía pública, deberán conservarse nas debidas 
condicións de seguridade, hixiene e estética. 

Especialmente coidarase o tratamento das plantas baixas, non permitíndose a construción de 
plantas diáfanas e sen cerramentos exteriores cando sobre elas existan volumes pechados, 
debendo estar integrados na composición xeral da fachada. 

Estudarase e rematarase conxuntamente a totalidade da fachada, debendo ser coherente co do 
resto da fachada o acabado da planta baixa cumprindo os seguintes principios: 

• As obras que afecten á planta baixa dos edificios, deberán harmonizar co resto da fachada. 

• As obras de adaptación para usos comerciais manterán á proxectada, permitíndose a súa 
variación só en casos en que sexa imprescindible para o correcto desenvolvemento da 
actividade. 

As medianeiras visibles e o resto de fachadas con independencia de que non resulten visibles 
dende espazos públicos terán o mesmo tratamento que a principal no referente a materiais e 
calidade que as fachadas, prohibíndose a impermeabilización destes con materiais bituminosos de 
cores escuras ou brillantes a menos que sexan recubertos con pedra, así como a utilización como 
vistos de materiais fabricados para ser revestidos. 

En edificacións existentes non cabe a autorización de instalación de capialzados exteriores para 
persianas ou toldos, salvo que exista acordo do conxunto de propietarios do inmoble, para colocar 
idéntica solución nos ocos. 
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1.4.2.1.2. Materiais. 

Para os acabados da fachada das edificacións empregarase a pedra. Non obstante en casos 
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación poderán empregarse outros materiais que 
harmonicen cos valores naturais, coa paisaxe e as edificacións tradicionais do contorno. 

Nas edificacións existentes: 

• As fachadas resoltas con cantería ou perpiaño manteranse vistas. No caso das fachadas de 
cachotaría, nos entrepanos deseñados co ánimo de ser recebados, intentarase recuperar o 
estado orixinal. 

• As resoltas con ladrillo ou bloque deberanse enfuscar e pintar ou chapear, salvo en casos 
xustificados pola calidade da solución arquitectónica empregada. 

1.4.2.2. Cubertas. 

1.4.2.2.1.-Deseño. 

As cubertas terán unha pendente igual ou inferior á media das existentes, nunca superior a 45º, e 
estarán formada por planos continuos sen crebas nas súas vertentes. 

Quedan prohibidas as mansardas e as bufardas agás para o establecido na Ordenanza 1. Non se 
admiten crebas nos faldróns da cuberta, nin na fachada, nin a patios de parcela. 

 

 
Mansarda Bufarda 

Autorízanse cubertas a dúas e catro augas, e cubertas planas. As alturas deberanse respectar nas 
fachadas cara as que verten as augas da cuberta e non nas que se corresponden con frontispicios. 

Nos casos nos que a altura da edificación sexa menor que a máxima admitida pola ordenanza 
correspondente, será admisible continuar coa liña de fachada ata este máximo e a partir do mesmo 
dispoñer a cuberta coas pendentes sinaladas nas ordenanzas, mantendo a medición da altura do 
cumio dende a cara superior do último forxado. Non cabe sen embargo utilizar o criterio do sólido 
capaz e dispoñer a cuberta con calquera forma, limitada unicamente polo máximo admisible. 
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Admítense os recuamentos da edificación na cuberta, creando terrazas, coa limitación de que 
ningún elemento construído sobresaia do plano superior da vertente da cuberta. 

A iluminación e ventilación do espazo baixo cuberta realizarase por medio de ocos situados nos 
testeiros permitidos e por ventás inclinadas situadas no plano das vertentes das cubertas e nos 
paramentos verticais que abran as terrazas. 

Por enriba da altura máxima total que se determine, non se admitirá ningunha construción, excepto 
as chemineas de ventilación ou de evacuación de fumes, calefacción e acondicionamento de aire, 
coas alturas que para o seu correcto funcionamento determinen as normas técnicas de aplicación. 
Estes corpos construídos sobre a cuberta dos edificios, tais como torres de refrixeración, depósitos 
de auga, chemineas, paneis solares, cadros de ascensores, depósitos para gas, etc., quedarán 
integrados na composición do edificio ou ocultos. De facerse novos remates de chemineas, estes 
harmonizarán cos tipos tradicionais existentes. 

As liñas de condución de enerxía visibles desde a vía pública, ocultaranse ou integraranse nos 
paramentos da fachada, procurando a súa integración. 

Non se permite peto de coroación. 

1.4.2.2.2.-Materiais. 

Agás en casos debidamente xustificados, os materiais que se vaian a utilizar na terminación da 
cubrición serán de tella cerámica curva (sen colores impresos), aínda que en casos excepcionais 
poderán empregarse solucións e materiais respectuosos, que harmonicen cos tradicionais (cinc, 
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cobre,…). A tella cerámica denominada “plana”, poderá empregarse en casos de rehabilitación ou 
restauración de edificios que dispoñan xa deste tipo de cubrición. 

No caso de empregarse fibrocemento ou outro tipo de prancha inferior, non poderá ser visible desde 
ningún punto. 

As canles e baixantes serán de chapa metálica de cinc, de cobre, ou doutros materiais que se 
asemellen aos anteriores, preferentemente de sección tubular e sen molduras.  

1.4.2.3. Carpintarías. 

1.4.2.3.1. Deseño. 

As carpintarías construiranse preferentemente con materiais que esixan unha menor conservación. 

En edificacións non catalogadas poderá procederse á modificación das características dunha 
fachada existente de acordo cun proxecto axeitado, que garanta un resultado homoxéneo do 
conxunto arquitectónico, a súa relación cos lindantes e o cumprimento da normativa de 
habitabilidade en vigor. 

Poderase autorizar o peche de terrazas e balcóns existentes de acordo ás determinacións dun 
proxecto de conxunto e unitario de execución de fachada, que deberá presentar a comunidade ou o 
propietario do edificio. Nos edificios de vivenda colectiva, prohíbese o cerramento individualizado de 
cada vivenda. 

En edificacións nas que se realizaran cerramentos anárquicos de terrazas, o Concello poderá 
requirir para a adecuación das mesmas unha solución de deseño unitario. 

En casos xustificados poderá o Concello facerse cargo da elaboración do proxecto de deseño de 
conxunto da fachada, repercutindo o seu custo nas licencias correspondentes. 

1.4.2.3.2. Materiais. 

Agás en casos debidamente xustificados, os materiais que se vaian a utilizar en carpintarías 
exteriores serán: a madeira ou o aluminio, aínda que en casos excepcionais poderán empregarse 
solucións e materiais respectuosos, que harmonicen cos tradicionais. 

As carpintarías harmonizarán e respectarán na medida do posible as cores e configuracións 
existentes no contorno urbano e preferentemente de cor branco ou verde.  

1.4.3 Condicións particulares de estética para edificacións en solo núcleo rural. 

Nas edificacións existentes procurarase o mantemento e conservación dos elementos de 
cachotería, linteis, pilastras, recebados, balcóns, enreixado e demais elementos característicos. As 
fachadas e muros de pedra manteranse vistos e os enfuscados manteranse pintados. As cubertas 
serán de tella tradicional, preferentemente curva, aínda que en casos xustificados poderá 
empregarse a tella plana, moi común entre as edificacións tradicionais desta zona. 

As novas edificacións, e as ampliacións das existentes no seu caso, manterán as condicións 
ambientais do núcleo, morfoloxía do asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar segundo as 
seguintes regras: 
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1.4.3.1 Fachadas. 

1.4.3.1.1. Deseño. 

A disposición das novas edificacións producirase de tal xeito que se eviten os movementos de 
terras que alteren a topografía natural do terreo, máis aló da superficie ocupada polas 
construcións. 

O tamaño das edificacións conservará o ritmo e proporción das tradicionais. A fachada principal 
deberá orientarse á fronte da parcela e aliñarse no posible coas direccións dos camiños ou 
estradas á que dea fronte.  

A composición e ritmo de ocos adaptaranse ao carácter definido polas edificacións tradicionais 
anexas ou próximas. Os corpos voados pechados, galerías, miradoiros e balcóns realizaranse ou 
conservaranse coas dimensións e características dos existentes. 

Os beirados, cornixas, molduras, impostas, etc., faranse corresponder no posible coas existentes 
nos edificios inmediatos. Non se autorizarán saíntes se non son de soporte de balcóns e solainas 
ou de cerramentos lixeiros tipo galerías. O seu voo máximo será o establecido nas ordenanzas. 

Non se admitirán combinacións agresivas de cor nin o emprego de múltiples cores nos acabados 
exteriores de fachada. 

1.4.3.1.2. Materiais. 

As características estéticas, construtivas, materiais, cores e acabados serán acordes coa 
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do núcleo. Non poderán ser utilizados como 
acabados vistos da edificación, materiais fabricados para ser revestidos. En casos xustificados 
pola calidade arquitectónica da edificación poderán empregarse outros materiais que harmonicen 
cos valores naturais a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno. 

Nas fachadas empregarase preferentemente a pedra seguindo as técnicas e a estereotomía 
tradicional (sillería ou cachotaría), debendo evitarse aqueles materiais alleos que podan producir 
distorsións de textura ou tonalidade cos propios da zona. 

1.4.3.2. Cubertas. 

1.4.3.2.1.-Deseño. 

As cubertas terán volumes continuos, sen crebas no plano dos faldróns, autorizándose 
lucernarios, claraboias ou fiestras (fixas ou practicables), neste caso coa mesma pendente que a 
de cuberta. 

Excepto en casos singulares que se xustifiquen manterase a cuberta inclinada a dúas ou catro 
augas. Quedan prohibidas as mansardas e as bufardas. 

As cubertas adecuaranse na súa pendente e organización ás dominantes nos edificios 
tradicionais non sobrepasando os 35º. 
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1.4.3.2.2.-Materiais. 

Agás en casos debidamente xustificados, os materiais que se vaian a utilizar na terminación da 
cubrición serán de tella cerámica curva (sen colores impresos). En casos excepcionais de calidade 
arquitectónica poderán empregarse solucións e materiais respectuosos, que harmonicen cos 
tradicionais (cinc, cobre…). Para rehabilitación ou restauración de cubertas tradicionais, poderá 
empregarse a tella cerámica denominada “plana”, naqueles edificios que dispoñan xa deste tipo de 
cubrición. 

No caso de empregarse fibrocemento ou outro tipo de prancha de soporte inferior análogo, non 
poderá ser visible. 

As canles e baixantes serán de chapa metálica de cinc, de cobre, ou doutros materiais que se 
asemellen aos anteriores, de sección tubular e sen molduras.  

1.4.3.3. Carpintarías. 

1.4.2.3.1. Deseño. 

As carpintarías harmonizarán e respectarán configuracións tradicionais existentes no contorno, así 
como tamén, as súas cores. Cando se opte pola utilización de deseños contemporáneos, estes 
deben ser acordes coas características de sobriedade e sinxeleza dos deseños da arquitectura 
tradicional.  

1.4.2.3.2. Materiais. 

Preferentemente o material que se vaia utilizar en carpintaría exterior será a madeira, aínda que se 
poderán empregar outras solucións e materiais que respecten e harmonicen cos tradicionais. 

4.5. NOVA ORDENANZA DE PECHES DE PARCELAS. 

Dada a escasa regulación dos peches no vixente planeamento, proponse a inclusión destas 
condicións reguladoras de peches de parcelas na Normativa Urbanística do POMR. 

Ao igual que no caso das edificacións, priorízase a calidade e sinceridade construtiva sobre doutros 
clixés e estereotipos foráneos. Amplíanse os materiais permitidos, apostando pola recuperación dos 
peches e das técnicas tradicionais. Os remates realizaranse en cores empregados tradicionalmente 
na arquitectura popular (branco, verde, vermello, azul, marrón, ...). 

1.5. CONDICIÓNS DE REGULACIÓN DE PECHES DE PARCELAS 

1.5.1. Obxecto. 

Constitúe o obxecto desta Ordenanza a regulación do deseño (alturas, distancias, materiais, 
conservación das plantacións de peches vexetais entre parcelas ...) dos peches das parcelas no 
concello de Mondariz-Balneario, tanto no tocante a lindeiros interiores entre parcelas como coa 
aliñación exterior á vía pública. 
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1.5 2. Ámbito. 

Establécese como ámbito de aplicación obrigatoria da Ordenanza tódalas parcelas sitas en solo 
urbano, de núcleo rural ou rústicos nas súas diversas categorías do Concello de Mondariz 
Balneario. 

As sebes e arborado ornamental dos cerramentos de parcela deberán axustarse o regulado nesta 
Ordenanza. Os elementos vexetais protexidos incluídos no Catálogo de Árboles Senlleiras de 
Galicia estarán exentos do cumprimento desta ordenanza.  

1.5.3. Solicitude de autorización para construír un peche. 

Para realizar calquera tipo de peche de parcelas cando non se trate de peches que precisen muros 
de contención, deberá presentarse a oportuna comunicación previa de obras de peche, xunto coa 
seguinte documentación: 

• Unha pequena descrición explicativa do tipo de peche a realizar. Detallarase igualmente, no 
caso que corresponda, a porta de acceso peonil e a porta de entrada de vehículos que 
queden incorporadas ao mesmo, definindo os materiais, cor e altura das mesmas referidas á 
rasante. Deberase indicar a referencia catastral da parcela. 

• Plano de situación da parcela obxecto do peche. 

• Plano en planta do peche a realizar na parcela. 

• Orzamento. 

Cando se trate dun peche de obra que ocupe espazo público respecto á aliñación da parcela 
esixirase ademais: 

• Autorización informada favorablemente polos Servizos Técnicos Municipais. 

• Aval que garanta a reposición dos posibles danos nas instalación e pavimentos afectados no 
tramo da vía pública que se ocupa. 

Cando se trate dun peche de parcelas que necesite muro de contención, deberá solicitarse a 
oportuna licenza de obras, presentando xunto coa solicitude: 

• Proxecto técnico que defina completamente o muro e peche e igualmente, no caso que 
corresponda, a porta de acceso peonil e a porta de entrada de vehículos que queden 
incorporadas ao mesmo, definindo os materiais, cor e altura das mesmas referidas a la 
rasante da beirarrúa. Deberase indicar a referencia catastral da parcela. 

• Documentación gráfica (plano de situación, plano de localización na cartografía municipal a 
escala 1/2000, plano en planta do peche, alzados e sección construtiva do mesmo). 

• Orzamento. 

• Prego de prescricións xerais e particulares. 

• Documentación xustificativa co cumprimento da normativa de xestión de residuos. 
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• Estudio básico de seguridade e saúde ou no seu caso estudio de seguridade e saúde. 

No caso de tratarse de peches de nova creación ou ben de reparación, ampliación, reforma ou 
mantemento de peches existentes en edificacións catalogadas, será preceptivo o informe favorable 
da Consellería delegada en materia de protección do patrimonio. 

No caso de tratarse de peches de nova creación ou ben de reparación, ampliación, reforma ou 
mantemento de peches existentes en parcelas afectadas pola servidume de protección de ríos 
(zona de policía), regatos ou regos será preceptivo o informe favorable da Confederación 
Hidrográfica Miño-Sil. 

Cando o peche linde con vías de titularidade distinta á municipal será preciso aportar ao Concello 
autorización preceptiva dos diferentes organismos competentes en cada administración no 
momento de efectuar a solicitude de Comunicación Previa ou Licenza de obras maiores para a 
execución do peche segundo sexa necesario.  

1.5.4- Definicións. 

Aos efectos deste apartado, cantas veces se empreguen os termos que de seguido se definen, 
terán o significado que se expresa a continuación: 

Aliñacións oficiais: son as liñas que se fixan como tales no Proxecto de Ordenación do Medio Rural, 
poden ser aliñacións exteriores ou interiores. 

Aliñacións exteriores: son as que nesta ordenación fixan o límite da parcela edificable, cos espazos 
libres exteriores, vías, rúas, prazas, aparcadoiros, xardíns, etc... 

Aliñacións interiores: son as que no planeamento fixan o límite da parcela edificable co espazo libre 
interior. 

Rasantes oficiais: son os perfís lonxitudinais das vías, rúas, prazas, etc. 

Distínguense os seguintes tipos de rasantes: 

• Rasante de calzada: é o perfil lonxitudinal do viario medido no eixo. 

• Rasante da beirarrúa: é o perfil lonxitudinal do viario medido no borde exterior da beirarrúa 
ou da calzada se non houbese beirarrúa, que define a aliñación de vía. 

• Rasante natural do terreo: é a que corresponde ao perfil do terreo na súa orixe, (cando non 
experimentase ningunha transformación) ou transformada (despois de obras de explanación, 
desmonte ou recheo que supoñan unha formación de bancadas). 

Lindeiros interiores: é aquela liña que define o exterior da parcela, establecendo o límite entre 
distintas parcelas. 

Lindeiros de parcela: son as liñas perimetrais que delimitan as parcelas e separan unhas doutras 
parcelas ou espazos públicos. 

Con respecto a súa posición, os lindeiros clasifícanse en: 
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• Lindeiro frontal: o que delimita a parcela coa vía pública de acceso, coincide coa aliñación 
exterior. 

• Lindeiro posterior: o que separa a parcela polo súa parte oposta á frontal. Coinciden cos 
lindeiros interiores. 

• Lindeiros laterais: os restantes lindeiros distintos do frontal e posterior. Coinciden cos 
lindeiros interiores. 

Fronte de parcela: denominase fronte de parcela a lonxitude do linde frontal en contacto coas vías 
públicas que lle dan acceso. 

Bancadas: denomínanse bancadas a obras de explanación de desmonte e recheo que supoñan 
unha transformación do perfil do terreo o fin de garantilo mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a 
mínima alteración da topografía natural dos terreos da parcela. As condicións de abancalamento 
defínese polo ancho, altura e pendente dos mesmos, así coma as condicións de acabado para cada 
ordenanza. 

Peches de parcela: denomínanse peches de parcela a aqueles elementos construtivos dispostos 
sobre os lindeiros, que separan a parcela dos espazos públicos o doutras parcelas. 

Muros de contención: os muros de contención defínense como elementos destinados a establecer e 
manter unha diferenza de niveis no terreo cunha pendente de transición superior ao que permitiría a 
resistencia do mesmo, transmitindo á súa base e resistindo con deformacións admisibles os 
correspondentes empuxes laterais. 

1.5.5. Muros de contención. 

No caso dos núcleos rurais e dos contornos de protección de elementos catalogados, co obxecto de 
manter a súa configuración orixinal, prohibiranse aqueles movementos de terras que supoñan unha 
agresión ao medio natural ou que varíen a morfoloxía da paisaxe do lugar, segundo o artigo 26.1 da 
LSG. 

Permitiranse muros de nivelación no interior das parcelas de ± 1,5 metros respecto ao terreo natural 
con altura absoluta máxima de 3,00 metros. A distancia entre dous muros de contención non será 
inferior a 3 metros. 

O noiro máximo do terreo que se dispoña entre muros non superará o 30% de pendente. Nos 
lindeiros medianeiros a diferenza de cotas de rasante entre os dous respectivos terreos lindeiros 
non deberá ser superior a 1,5 metros. 

Dita rasante manterase nunha franxa de terreo non inferior á correspondente á distancia de 
separación a lindeiros que corresponda en cada Ordenanza particular. 

Nos casos de parcelas con pendentes superiores ao 10% permitiranse muretes de contención 
aliñados a viaria de 1,50 metros de altura máxima. Sobre o devandito muro permitirase completar o 
cerramento segundo o establecido no punto 1.5.12 con elementos que non superen o 50 % de 
opacidade. 
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Nos casos de socalcos e noiros existentes con altura superior a fixada con carácter xeral para 
muros de contención, a altura de ditos muros coincidirá coa altura dos socalcos sempre que se 
xustifique mediante un estudio pormenorizado a corrección de impactos derivados de maiores 
alturas. 

Excepcionalmente poderase superar este límite sempre que se xustifique mediante un estudio 
pormenorizado a corrección de impactos derivados de maiores alturas. 

Nas parcelas con pendentes e nos casos que sexa imprescindible a nivelación do solo en terrazas 
ou bancadas e previa xustificación mediante un informe técnico, nestas disporase de tal xeito que 
se cumpran as seguintes condicións: 

• As plataformas de nivelación xunto ós lindes non poderán situarse a mais de 1,50 metro por 
enriba da cota natural co linde. 

• Por norma xeral non se poderán xerar muros de contención de mais de 3,00 metros dende a 
rasante natural ou a rasante modificada se é o caso, nas plataformas interiores, cunha 
separación entre eles ou calquera lindeiro do dobre da altura do muro, xustificándose a 
imposibilidade mediante un estudio pormenorizado. 

• A plataforma de nivelación no interior da parcela deberase dispoñer de xeito que os noiros 
non superen a pendente 1V/3H, onde V é a distancia vertical e H é a distancia horizontal, 
trazados dende as cotas por enriba ou debaixo dos posibles lindes. 

• Os muros de contención ou sostemento nos lindes, non acadarán en ningún punto unha 
altura superior a 1,50 metros da plataforma xerada. 

 

Como acabados dos muros de contención permitiranse os descritos para os cerramentos de fábrica 
(1.5.13). 

1.5.6. Clasificación dos peches. 
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- Os cerramentos atendendo o seu tipo clasificaranse en: 

Peche de obra: entenderase por peche de obra os valados de protección que delimitan as obras de 

construción de edificación, coa finalidade de evitar posibles riscos ós usuarios da vía pública, peóns 

ou tráfico rodado. 

Peches de parcelas: entenderase por peche de parcela, o valado que delimita a parcela coa 

aliñación oficial e os lindantes. 

Peches de parcelas de sistemas xerais e dotacións: entenderase por peche de parcela de sistemas 

xerais e dotacións o valado que delimita a parcela coa aliñación oficial e os lindantes. Entendese 

por parcelas de sistemas xerais e dotacións aquelas que o POMR clasifica como dotacións, 

equipamentos públicos e sistemas xerais. 

- Dentro dos peches de parcelas, segundo o emprazamento da parcela e a súa clasificación 
urbanística dentro do POMR, dividiremos os cerramentos en: 

Peches de parcelas en solo urbano: todos aqueles peches que se realizan en parcelas 
clasificadas como solo urbano polo POMR. 

Peches de parcelas en solo de núcleo rural de calquera categoría: todos aqueles peches que se 
realizan en parcelas clasificadas como solo de núcleo rural polo POMR. 

Peches de parcelas en solo rústico de calquera categoría: todos aqueles peches que se realizan 
en parcelas clasificadas como solo rústico en calquera das súas categorías polo POMR. 

- Os peches de parcelas segundo separen a parcela da vía pública ou ben das parcelas lindantes 
serán de distinto tipo: 

Peches coa aliñación exterior: todos aqueles cerramentos que delimitan a parcela coa vía 

pública.  

Peches con lindeiros interiores: todos aqueles cerramentos que delimitan a parcela coas 

parcelas lindantes.  

1.5.7. Condicións xerais para os peches existentes. 

Respecto aos peches construídos con anterioridade a entrada en vigor da presente normativa 
aplicaranse as seguintes regras: 

• Restauración de peche tradicional: neste caso será obrigado o mantemento da súa aliñación.  

• Aumento de altura: Se a altura actual é inferior a 1 metro, o peche deberá axustarse a 
aliñación marcada no plan como si se tratara doutro novo. Se a altura é igual ou superior ao 
metro poderá realizarse o aumento de altura. 

• Reconstrución parcial: se a lonxitude da fachada con respecto a vía de que se trate está 
destruída en mais dun 50% será necesario realizar a súa reconstrución na aliñación marcada 
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no plan como si se tratara dun novo peche. Se polo contrario a lonxitude a reparar é menor 
que este 50% poderá manterse na aliñación existente. 

1.5.8. Condicións xerais dos peches. 

Quedan expresamente prohibidos os peches executados con arame de espiño ou vidros rotos, que 
podan supoñer perigo para as persoas ou os animais. 

Queda prohibida a formación de tellados nos portais e portas de acceso. Os muretes e machóns 
necesarios para as portas de entrada tanto peonil coma de entrada a garaxes non poderán 
sobrepasar en 0,50 metros a altura máxima permitida para os peches de fábrica. 

No caso dos peches de parcelas urbanas e rurais, non se permitirán novos peches, cunha altura 
superior a 1,50 m de altura dende a rasante natural ou a rasante modificada se é o caso, en todo o 
seu perímetro, con condicións estéticas e construtivas acordes á paisaxe natural e ás construcións 
do entorno en canto a colores e remates. En peches coa aliñación exterior e con lindeiros interiores 
que presenten pendentes permítense os escalonamentos, sempre que se respecte en todo o 
trazado do muro a altura máxima establecida en 1,5 metros. 

Poderán ir provistos dunha tapa de remate (verteaugas) que evite que as augas ensucien a fronte 
do muro que da á rúa e aos lindeiros. 

 

1.5.9. Peches de Obra. 

Situaranse no límite coa vía pública e asemade na zona que ocupe a obra. O cerramento consistirá 
nunha valla que presente as seguintes características: 
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1. Deberá ser opaca. 

2. Os materiais a empregar e a súa execución garantirán a súa estabilidade, seguridade e 
conservación podendo empregarse: 

• Chapa metálica, valla de aspecto mais lixeiro formado por materiais prefabricados ou similar 
tipo malla, que deberán ser cubertos, para garantir a súa opacidade e asemade co fin de 
evitar que o po e outros elementos traspasen o valado. 

• Táboas de madeira, ladrillos ou elementos prefabricados de suficiente estabilidade, que 
deberán pintarse. 

• A súa altura será de dous metros, medida dende a rasante oficial da parcela. 

3. Instalación: 

• Preferentemente instalaranse seguindo a aliñación oficial da parcela e os lindeiros interiores 
contra outras parcelas. Nas zonas en que sexa obrigatorio o recuado da edificación, o 
cercado colocarase na aliñación oficial. Deixando de ser obrigatorio cando estea construído 
o cerramento definitivo. 

• Poderán avanzar cara ao espazo público respecto á aliñación da parcela previa solicitude de 
ocupación de vía pública e autorización informada favorablemente polos Servizos Técnicos 
Municipais e sen prexudicar, no posible, ao tránsito de persoas e vehículos polas zonas 
afectadas garantíndose en todo momento a seguridade destes. Deberán estar 
axeitadamente sinalizados tódolos posibles perigos. Cando as características de tránsito o 
aconsellen, poderá limitarse o traballo a determinadas horas. 

• O espazo máximo que poderá ocuparse coa valla de protección estará en proporción coa 
anchura da beirarrúa, sen que en ningún caso poida abarcar mais de 2 metros contados 
dende a liña da fachada, nin superar os dous terzos da beirarrúa, nin deixar espazo libre de 
obstáculos inferior a 1,20 metros. 

• Naqueles casos nos que o ancho da beirarrúa non permita deixar espazo libre de 1,20 
metros, poderá excepcionalmente autorizarse a instalación de valla baixo as condicións que 
determinen os Servizos Técnicos Municipais. Nestes supostos e en todos aqueles nos que 
os Servizos Técnicos Municipais o estimen razoadamente oportuno, soamente se permitirá o 
establecemento de vallas ata a realización do forxado da planta baixa, momento no que 
serán substituídas por unha ponte voadiza ou paso cuberto. 

• En ningún caso se permitirá que as vías públicas se vexan afectadas pola instalación de 
elementos auxiliares para a execución dunha obra, tales como poleas, tubos de evacuación 
de residuos, montacargas, etc., que non se atopen no perímetro do valado de protección da 
mesma. 

• En calquera dos valados de protección de obras deberá garantirse un sistema de fixación 
que permita asegurar a estabilidade e seguridade do mesmo. No caso de ocupar a calzada 
deberán quedar perfectamente balizados. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO POMR DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO    

 
 
 

consultora galega s.l.u. MEMORIA XUSTIFICATIVA    54 
  
 

 

• En ningún caso, a instalación do valado dificultará a visibilidade da sinalización de tráfico en 
xeral, tales como placas e sinais informativas. 

• En caso de ter que realizar ancoraxes na vía pública deberá solicitarse ás compañías de 
servizos públicos e ao Concello información acerca dos servizos existentes no subsolo co 
obxecto de non producir ningunha avaría nos mesmos. 

• A instalación de peches de obra enténdese sempre con carácter provisional, en tanto dure a 
mesma. Por iso desde o momento en que transcorra un mes sen dar comezo as obras, ou 
estean interrompidas por igual período, deberá suprimirse o cercado e deixar libre a vía ao 
transito público. 

• Una vez retirado o valado de obra reporase o pavimento afectado na vía pública en análogas 
condicións ás que se atopaba antes da instalación do mesmo. 

1.5.10. Peches provisionais en solos urbanos. 

Todos os soares ou parcelas urbanas non edificados, poderán pecharse mediante elementos 
situados na aliñación oficial, de altura máxima dous metros medidos desde a rasante oficial (rúa 
beirarrúa, praza, etc…), mediante cerramentos lixeiros de táboa de madeira, chapa ou malla 
metálica, sobre postes que garantan a súa estabilidade e conservación, e eviten o acceso a 
terceiras persoas así como posible perigos para terceiros. 

1.5.11. Peches de parcelas de sistemas xerais e dotacións. 

Os peches de parcelas de sistemas xerais e dotacións ou ben aquelas que alberguen edificios que, 
por mor do seu uso ou das características do entorno requiran dun tratamento especial ou de 
determinadas medidas de seguridade, axustaranse ás necesidades requiridas, previa solicitude e 
autorización xustificada por parte dos técnicos municipais. 

1.5.12. Peches vexetais. 

Os peches vexetais estarán constituídos preferentemente por sebes formadas con especies 
vexetais autóctonas. Estas sebes plantaranse a unha distancia mínima de medio metro dos peches 
de fábrica ou dos enreixados e mallas e dos lindeiros. 

A altura máxima do peche vexetal será de 2,00 m medidos dende a rasante oficial se se trata de 
peches coa aliñación exterior, ou do terreo se se trata de peche cos lindeiros interiores. 

O propietario da sebe deberá podala en toda a súa 
extensión deixándoa como máximo a dous metros dende 
a rasante oficial. A sebe deberá manterse sempre 
podada en horizontal de modo que non invada á vía 
pública nin a parcela do lindeiro. 
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1.5.13. Peches de fábrica. 

Os cerramentos de fábrica poderán estar constituídos por: 

• Peches de obra, executados en cahotería, sillería 
de pedra ou chapado de pedra. 

 
• Peches de obra, executados en bloque de 

formigón, enfuscados e pintados. 

 
• Peches de obra, executados en ladrillo, 

termoarcilla e similares fábrica cerámicas, 
enfuscados, e pintados. 

 
• Peches de obra, executados en formigón 

enfuscado, e pintado.  

 
 

Quedan expresamente prohibidos os cerramentos realizados cos seguintes materiais: 

• Peches de obra, executados con bloques de formigón visto e elementos prefabricados de 
formigón sen revestir nin pintar. 

• Peches de obra, executados en ladrillo cara vista. 

• Peches de obra, chapados en plaquetas de gres ou gresite ou azulexos formando 
composicións de varias cores, ou chapados en plaqueta que imite ao ladrillo cara vista ou  á 
pedra. 

• Non se autoriza o uso de celosías de formigón ou cerámica. 

A altura máxima do peche de fábrica será de 1,50 m. medidos dende a rasante oficial se trata de 
cerramentos coa aliñación exterior, ou do terreo si se trata de cerramentos cos lindeiros interiores.  

Completando dita altura ata os dous metros no seu caso empregando elementos que non superen o 
50 % de opacidade:  

• Cerramentos vexetais, situados detrás 
dos cerramentos de fábrica. 
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• Enreixados ou mallas sobre os peche de 
fábrica. 

 
• Táboas de madeira pintadas e/ou 

tratadas sobre os peches de fábrica. 

 
• Postes pétreos ou estruturas metálicas 

sinxelas sobre os cerramentos de 
fábrica. 

 
• Outros semellantes. 

1.5.14.- Peches con enreixados ou mallas.  

Os cerramentos de enreixado ou mallas estarán constituídos por: 

 
 

• Malla de aceiro plastificada. 

• Malla de aceiro galvanizado. 

• Enreixados de aceiro ou ferro. Procurárase que estes teñan a maior sinxeleza de liñas e 
simplicidade de deseño, evitando solución imitativas de antigos motivos ornamentais de 
forxa ou fundición. 

Quedan expresamente prohibidos os peches realizados cos seguintes materiais: 

• Mallas de plástico de sinalización empregadas en obras de construción ou civís. 

• Calquera tipo de rede plástica. 

Os postes que soporten a malla poderán ser: 

• De madeira podendo ser pintados ou tratados. 
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• De aceiro, ferro e demais materiais metálicos pintados. 

• De formigón podendo ser pintados. 

• De pedra. 

A altura máxima dos cerramentos con enreixados ou mallas será de 2,00 metros medidos dende a 
rasante oficial se trata de cerramentos de fronte a vía pública ou do terreo si se trata de 
cerramentos entre parcelas colindantes.  

Estes peches poderán ir trasdosados con cerramentos vexetais, prohibíndose o emprego de 
plásticos ou outros elementos non vexetais. 

1.5.15. Peches de parcelas en solos urbanos. 

Autorízanse os seguintes tipos de peches coa aliñación exterior. 

• Peches de fábrica, segundo o establecido no punto 1.5.13. 

Autorízanse os seguintes tipos de peches con lindeiros interiores. 

• Preferentemente peches vexetais. 

• Enreixados ou mallas metálicas pintadas, recomendándose a súa cubrición total ou parcial 
con cerramentos vexetais. 

• Peches de fábrica. 

1.5.16. Peches de parcelas en solo de núcleo rural. 

Polo seu valor paisaxístico os peches de pedra existentes, característicos do rural tradicional, 
deberán manterse no seu estado orixinal. Puntualmente, no caso das parcelas edificables, poderán 
modificarse, abrindo un oco mínimo co fin de dotar de acceso rodado á parcela. Este oco irá 
rematado nos testeiros ao xeito da propia fábrica tradicional que se estea a modificar.    

Autorízanse os seguintes tipos de peches coa aliñación exterior: 

Peches de fábrica executados en cachotería ou sillería de pedra. O resto de solucións deberán ser 
de análogas características aos tradicionais, en sintonía coas fachadas da edificación. Deberán 
evitarse as fábricas e  tipos de pedra alleos aos do lugar e que produzan contrastes negativos de 
textura e tonalidade cos propios da zona. A altura máxima permitida será de 1,50 metros. 
Completando dita altura ata os dous metros, poderán empregarse outros elementos que non 
superen o 50 % de opacidade:  

• Peches vexetais, situados tralos peches de fábrica. 

• Enreixados ou mallas sobre os peches de fábrica. 

• Perfís metálicos sinxelos sobre a fábrica. 

• Táboas de madeira pintadas e/ou tratadas sobre os peches de fábrica. 

Autorízanse os seguintes tipos de peches con lindeiros interiores. 
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• Preferentemente peches vexetais. 

• Enreixados ou mallas metálicas pintadas, recomendándose a súa cubrición total ou parcial 
con peches vexetais. 

• Peches coas característica propias de peches coa aliñación exterior enumeradas arriba. 

1.5.17. Peches de parcelas en solos rústicos en tódalas súas categorías. 

Polo seu valor material os peches de pedra, característicos da estrutura agraria tradicional, deberán 
manterse, facendo prevalecer o seu carácter e conservación. 

Os peches de nova construción en parcelas non edificadas en solo rústico común, tanto coa 
aliñación exterior como con lindeiros interiores serán respectuosos coa paisaxe e a conectividade 
ecolóxica: 

• Preferentemente cerramentos vexetais. 

• Postes de pedra ou perfís metálicos separados entre si entre 3 e 4 metros unidos por arame 
ou maia simple. 

• Enreixados ou mallas metálicas pintadas, recomendándose a súa cubrición total ou parcial 
con cerramentos vexetais. 

Os cerramentos de nova construción en parcelas non edificadas en solo rústico suxeito a algún 
réxime de protección especial co fin de garantir a mobilidade das especies faunísticas e o 
mantemento dos valores naturais, ambientais ou paisaxísticos, os cerramentos de parcelas serán 
de postes de madeira ou pedra e aramadas permeables ao movemento das especies animais. 

Os cerramentos de nova construción en parcelas edificadas en solo rústico tanto coa aliñación 
exterior como con lindeiros interiores executaranse segundo o estipulado no punto 1.5.16 para 
Cerramentos de parcelas en solos de núcleo rural, tanto coa aliñación exterior como con lindeiros 
interiores: 

5.1.18. Distancias a respectar en vías públicas e servidumes. 

En todo caso cando os cerramentos coa aliñación exterior de calquera tipo de parcelas distancias 
linden con estradas ou vías de titularidade distinta a municipal, e atendendo as distintas categorías, 
deberán cumprir co estipulado: 

- Rede autonómica: Deberán cumprir co estipulado na Lei 8/2013 do 28 de xuño de estradas de 
Galicia e demais normativa sectorial autonómica que regule os peches ou as distintas distancias de 
protección no contorno destas vías.  

- Rede provincial: Deberán cumprir tanto o recollido na Lei 8/2013 do 28 de xuño de estradas 
autonómicas que lle sexa de aplicación como as determinacións contidas na Ordenanza Reguladora 
sobre esta materia que sexa aprobada pola Deputación Provincial de Pontevedra. 

A execución de peches implica a cesión obrigatoria e gratuíta o Concello da franxa de terro que 
constitúe o recuamento establecido no proxecto, no planeamento ou ben na normativa urbanística 
de aplicación. 
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No obstante o disposto no apartado anterior, a execución dos cerramentos con fronte a estradas 
estatais, autonómicas ou provinciais, non implicará a cesión obrigatoria e gratuíta ao Concello da 
franxa de terreo que constitúe o recuamento establecido na normativa sectorial de aplicación, senón 
á administración titular da carreteira, se esa franxa foi expropiada por ela. 

4.6. HARMONIZACIÓN DE TRANSICIÓN ENTRE OS NÚCLEOS DE SAN PEDRO (MONDARIZ-
BALNEARIO) E O DE ESCOBEIRO (MONDARIZ). 

Os concellos de Mondariz-Balneario e Mondariz comparten no seu límite dous núcleos rurais 
colindantes. O núcleo de San Pedro no concello de Mondariz-Balneario e o núcleo de Escobeiro no 
concello de Mondariz forman na práctica un único núcleo no que existe continuidade física.  

A delimitación do núcleo rural de Escobeiro limita coa división administrativa municipal, mais no 
caso de San Pedro, a delimitación da ordenanza de núcleo rural non ten continuidade ata o núcleo 
adxacente de Escobeiro. O viario de comunicación si ten continuidade entre ambos municipios e 
une os núcleos de San Pedro e Escobeiro, ao igual que os servizos urbanísticos existentes no 
antedito viario de comunicación, que son comúns a ambos núcleos (rede eléctrica, de 
abastecemento e de saneamento). 

Na Memoria Informativa, no Estudio do Medio Rural, analízase a realidade histórica do núcleo de 
San Pedro que axuda a sentar as bases da pretendida modificación.  

Para a unión entre ambos núcleos proponse a inclusión dunha pequena franxa de terreo adxacente 
co viario que une ambos núcleos, dándolle un carácter legal e de continuidade a unha realidade 
existente. 

As ordenanzas de Solo de Núcleo Rural en ambos municipios teñen condicións urbanísticas 
semellantes, así como a similitude na súa tipoloxía edificatoria de vivenda unifamiliar illada. Así pois 
proponse a ampliación do núcleo de San Pedro nunha superficie aproximada de 2.137 m² mediante 
a inclusión de dúas parcelas dentro de solo de núcleo rural, unha das cales xa se atopa en parte 
dentro do solo de núcleo rural de Escobeiro en Mondariz, para desa forma crear unha 
harmonización da clasificación do solo que permita dar continuidade normativa a ambos lados do 
límite entre concellos. 

Como conclusión ao existir unha continuidade entre ambos núcleos, amparada nas semellantes 
condicións urbanísticas de ambos, na continuidade dos servizos urbanísticos existentes e a 
tipoloxía edificatoria que se permite, proponse reflectir a través da ordenación a continuidade que xa 
é una realidade. 

4.6.1. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DOS NÚCLEOS RURAIS. 

No tocante á delimitación dos núcleos rurais, estas fixéronse atendendo aos parámetros que esixe a 
Lei de ordenación do solo de Galicia, basicamente no seu artigo 23, ademais dun pormenorizado 
traballo de campo onde se caracterizaron as vivendas de diverso xeito e tipoloxía en función dos 
parámetros que se determinaron por lei (Ver o Modelo de Asentamento Poboacional na Memoria 
Informativa). A metodoloxía seguida para o proceso de delimitación de núcleos, foi a seguinte: 
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1. Comprobación a través de traballo de campo da súa situación urbanística e o seu estado coa 
precisión e detalle da cartografía utilizada, corrixindo nos casos necesarios as deficiencias 
observadas e actualizándoa na medida do preciso. 

2. Recollida de tódalas dotacións existentes no núcleo, así como a verificación dos servizos 
existentes. 

3. Recollida exhaustiva dos datos referentes á edificación, codificando nun formato XIS tódolos 
datos e valorando o estado da edificación, a súa tipoloxía, o seu carácter tradicional ou 
recente, e mesmo diferenciando aquelas destinadas ao uso de vivenda propiamente daquelas 
outras destinadas a outro tipo de uso. 

4. Delimitación, en base aos datos recadados, dos núcleos de carácter Histórico-tradicional 
conformados pola edificación de carácter tradicional. Neste senso o traballo de campo, 
complementouse coa axuda do seguinte material técnico: foto aérea do voo americano de 
1956 e datos dispoñibles da Oficina Virtual do Catastro, sobre todo no que se refire á data de 
construción da vivenda. 

4.6.2. CÁLCULO DA CONSOLIDACIÓN 

O cálculo da consolidación edificatoria da edificación existente nos núcleos rurais ten para a súa 
definición o enunciado contido no Artigo 35 do Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia. 

Definicións 

a) Grao de consolidación: relación entre o número de parcelas edificadas e o número de 
parcelas edificables, expresada en porcentaxe, para cada ámbito concreto delimitado de solo 
de núcleo rural. 

b) Superficie bruta do ámbito: superficie total delimitada do núcleo, incluíndo á vía e as 
dotacións, medida sobre o terreo, ou sobre a cartografía máis detallada dispoñible. 

c) Parcela existente: a recollida no parcelario da cartografía oficial do Catastro. 

d) Parcela edificada: parcela na que existe unha edificación destinada ao uso previsto no 
planeamento. Non computarán como edificadas as parcelas ocupadas por construcións que 
non poidan ter a consideración de edificación, de acordo coa lexislación vixente en materia de 
ordenación da edificación. 

e) Parcela edificable: parcela que, non estando prevista ou destinada a vía ou dotación 
urbanística, reúne as condicións mínimas para ser edificada segundo a ordenación proposta 
polo planeamento, coa previsión das posibles operacións de parcelamento. O seu número 
obterase para o ámbito de cada ordenanza concreta de solo de núcleo rural. Para o seu 
cálculo, será suficiente con prever as operacións de segregación posibles aplicables ao 
parcelario existente coas súas edificacións. 
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Naqueles casos nos que o plan vixente non recolla a dimensión da fronte mínima de parcela 
considérase, para os efectos desta determinación do grao de consolidación, un mínimo de 15 
metros. 

f) Superficie de parcela mínima edificable: a establecida no planeamento para cada ordenanza. 

g) Coeficiente corrector: parámetro que reflicte a incidencia do viario, as dotacións e as 
parcelas non edificables por razón de forma, tamaño, estrutura da propiedade ou 
dispoñibilidade de acceso rodado, de cara ao cómputo da consolidación edificatoria. 

O seu valor, resultado do estudo dun número representativo de núcleos rurais, con 
características diversas en canto á dimensión, forma e estrutura parcelaria, superficies e 
frontes de parcela e tipoloxía, establécese en 1,75. 

O método de cálculo escollido para o presente caso é o método gráfico, que deseguido se describe: 

O método gráfico 

O método gráfico é un mecanismo de simulación consistente en proxectar sobre o parcelario 
existente no ámbito, as posibilidades de parcelamento en función dos parámetros urbanísticos que 
o planeamento estableza, obténdose as posibles parcelas edificables segundo a ordenación 
prevista polo propio plan. Será o método aplicable con carácter xeral, obténdose graficamente, na 
data de referencia, o número de parcelas edificadas e o número de parcelas edificables. 

Fómula: Grado de consolidación (%) = [nº parcelas edificadas / nº parcelas edificables] x 100. 
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Pódese deducir do anterior que a esixida consolidación cómprese folgadamente para o núcleo 
tradicional de San Pedro, segundo o procedemento que foi aplicado neste caso. 
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5. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN, ESTUDO ECONÓMICO E INFORME DE 
SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA 

A Lei 2/2016 do Solo de Galicia (en diante LSG) e o seu Regulamento, establecen as condicións da 
estratexia de actuación e o estudo económico. O contido do estudo económico será proporcionado 
á complexidade da ordenación e características do concello, segundo o artigo 143.4. do 
Regulamento.  

A tal efecto, o planeamento conterá unha avaliación do custo de execución dos sistemas xerais e 
das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da iniciativa de 
financiamento, xustificando as previsións que cumpra realizar con recursos propios do concello. 

Dado que na LSG non se regula polo miúdo o nivel de detalle co que o Plan deba desenvolver as 
previsións e valoracións denantes citadas, enténdese que, dentro dos lindeiros do sentido común, 
corresponde ao concello que elabora o plan o decidir sobre das dúas opcións estratéxicas e de 
previsión de actuacións. 

A capacidade de xestión do concello de Mondariz-Balneario é manifestamente pequena, como non 
podía ser doutro xeito nun concello de reducida poboación, en directa relación coa súa capacidade 
económica e financeira.  

A presente modificación puntual de planeamento afecta principalmente a aspectos normativos e de 
catálogo e, puntualmente, a unha previsión dun novo equipamento en terreos de propiedade 
municipal (antiga lavandaría). O orzamento de execución por contrata do proxecto do Museo da 
Auga é de 1.358.225,00 €, e foi promovido orixinariamente, pola Axencia Turismo de Galicia, 
dependente da Xunta de Galicia. En todo caso, o investimento destinado á construción do proxecto 
de museo, apertaríano  administracións públicas distintas á local. 

  ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 

  MUNICIPAL OUTRAS 
INVESTIMENTO 

PRIVADO 

ACTUACIÓN IMPORTE € % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE 

Construción do Museo da Auga 1.358.225 0% 0 100% 1.358.225 0 0

 

Por outra banda, o mantemento das zonas verdes públicas que foron cedidas ao concello en 2014 
xa corre a cargo do concello desde entón polo que non van supoñer un gasto a maiores dos 
existentes, trala aprobación da presente MP3.  

Polo tanto, o desenvolvemento desta Modificación Puntual do planeamento municipal, non vai 
supoñer gasto algún para o concello, máis alá da conservación do espazo libre comentado 
anteriormente. 
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6. INFORME DE PARTICIPACIÓN E INFORMES SECTORIAIS 

6.1. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

A tramitación segundo o procedemento establecido pola Lei 21/2013, no que se refire á MP3 do 
Concello de Mondariz-Balneario ata o momento foi a seguinte: 

• Solicitude por parte do Concello como órgano promotor da modificación puntual do POMR 
do inicio do procedemento de avaliación ambiental estratéxica. O antedito escrito de 
solicitude de inicio tivo entrada na Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental o día 
15/07/2015. 

• O 16/07/2015 a devandita Secretaría Xeral en tanto órgano ambiental inicia un período de 
consulta pública dos documentos recibidos a través da súa sede electrónica, o cal finalizou o 
día 09/09/2015. Ao mesmo tempo consultouse tamén aos membros do Consello Galego de 
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, ao 
Servizo de Planeamento e Inventario da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural e a outras 
administracións públicas. 

• Durante o período de consultas recibíronse respostas de tres organismos: 

-  Informe da Confederación Hidrográfica Miño-Sil (7 de setembro de 2015). 
-  Informe do Instituto de Estudos do Territorio (27 de xullo de 2015). 
-  Informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (19 de outubro de 2015). 

• O 09/11/2015 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental formulou o informe 
ambiental estratéxico no que determina que a modificación puntual debe someterse ao 
procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria. 

• En data 10/11/2015 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental formula o 
documento de alcance do estudo ambiental estratéxico da modificación puntual do proxecto 
de ordenación do medio rural do concello de Mondariz-Balneario, en cumprimento do 
establecido no artigo 31.2 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

• O presente estudo de avaliación ambiental recolle as cuestións formuladas tanto no 
documento de alcance como nos informes emitidos durante o proceso de participación 
pública. 

6.2. PERÍODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA E CONSULTAS PREVIAS 

Como se adiantaba no punto anterior, durante o período de consultas recibiuse resposta da 
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo, do Instituto de Estudos do Territorio (IET), do Servizo de Montes de Pontevedra e da 
Dirección de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, se ben estes dous  últimos organismos 
non achegaron observacións á MP3. 
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6.2.1. RESPOSTA AO ESCRITO DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL 
(D.X.P.C.) 

Con respecto á ficha do catálogo da Escola Fogar Divino Maestro: 

- Ao respecto da parcela que contén ao ben protexido non se entende que toda ela deba estar 
protexida, mais o que si parece axeitado é considerar a súa unidade e conservación da parcela 
polo que se establece como Finca Singular. A xustificación, devén da existencia de elementos 
dentro da parcela que non son merecedores de protección, como por exemplo as ampliacións 
realizadas á edificación principal en datas posteriores ao da súa construción, executadas con 
materiais e técnicas actuais. Coa figura de finca singular queda recollida e protexida a unidade 
da parcela, así coma, os elementos que lle son propios (xardín e arboredo) e esoutros 
elementos que se recollen na ficha correspondente. 

- Entre os elementos singulares a protexer dentro da parcela recóllense na ficha os seguintes: 
muro de peche e a súa reixa artística, xardíns, balcóns e varandas, escaleira exterior de pedra. 

- Ao respecto dos niveis de protección debemos valorar certas cuestións. A presente figura de 
planeamento é unha modificación puntual do planeamento vixente, encargada polo Concello de 
Mondariz-Balneario, cuxa finalidade consta de seis obxectivos concretos e puntuais, xa 
enumerados ao comezo deste documento. Entre os cometidos desta modificación non figura 
unha revisión completa nin da normativa urbanística, nin das ordenanzas reguladoras de 
protección do patrimonio histórico-artístico e etnográfico do planeamento vixente (POMR). É por 
elo que a revisión da ficha do elemento denominado Escola Fogar Divino Maestro, debe facer 
referencia á vixente ordenanza reguladora. A solución proposta polo equipo redactor é recoller 
na ficha a categoría “protección non integral”, clase B), engadindo o nivel equivalente na nova 
“LEI 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia”, no caso dos niveis de protección 
(Artigo 41), nomeadamente “protección ambiental”. 

Sobre a modificación dos usos permitidos nas ordenanzas 1, 2, 7 e 8. 

A) Modificación da Ordenanza 1: Esta modificación afecta de maneira concreta ao Uso Sanitario, 
que pasa a ser Sanitario-Asistencial, e á parcela do Gran Hotel. Ambas modificacións non 
supoñen agravio para outros elementos protexidos. 

B) Modificación da Ordenanza 2: Como no caso anterior o cambio de uso Sanitario a uso 
Sanitario-Asistencial non comporta ningunha afección aos elementos protexidos.  

C) Modificación da Ordenanza 7: A introdución dos usos principais Sanitario-Asistencial  e Socio-
Cultural xunto a outros usos complementarios, excluíndo o residencial, responde á intención de 
ampliar as posibilidades de rehabilitación de edificios incluídos nesta ordenanza, como o caso 
do Hotel Avelino ou o Chalé do Don Luis. Este feito, de acadarse, suporá unha mellora 
substancial para estes elementos protexidos e que hoxe en día son ruínas. 

D) Modificación da Ordenanza 8:  A introdución dos usos principais Sanitario-Asistencial  e Socio-
Cultural xunto a outros usos complementarios, excluíndo o residencial, responde á intención de 
que edificios para fins educativos poidan reconverterse en centros da terceira idade (sanitario 
asistenciais) ou socioculturais, dada a incipiente demanda deste tipos de usos en detrimento da 
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demanda docente, debido á baixa natalidade. En todo caso, non se apercibe incompatibilidade 
coa protección dos elementos merecedores de protección. 

Sobre o cambio de cualificación urbanística da parcela do Gran Hotel e a restauración da 
antiga lavandaría como Museo da Auga. 

- O troco na cualificación desta zona afecta exclusivamente aos terreos que xa son propiedade 
do concello desde 2014, pasando de zona verde privada (Ordenanza 5.2) a zona verde pública 
(Ordenanza 5.1). Nestes terreos localízanse tamén a antiga lavandaría e o “Chalé de D. Jaime”, 
que no caso do primeiro pasa a ser unha dotación pública e ao que se lle asigna unha nova 
ordenanza “Ordenanza 6.5. Equipamento Cultural: Museo da Auga”. Estes cambios de 
cualificación urbanística non van supoñer ningunha incompatibilidade coa protección e 
conservación no conxunto do Gran Hotel, máis ben ao contrario. A rehabilitación da  antiga 
lavandaría como Museo da Auga axudará a consolidar a integridade formal e  funcional que no 
seu día puidera ter esta finca. En todo caso, coa finalidade de que estas modificacións non 
sexan motivo de incompatibilidade coa protección e conservación deste conxunto, introdúcense 
unha serie de cambios na Ficha de Catálogo nº 22 Gran Hotel, establecendo a delimitación da 
Finca Singular como elemento a conservar, así como o resto de elementos catalogados que 
contén, entre eles, xardíns, arborado senlleiro e autóctono,... 

- Queda recollido na Ordenanza 6.5. da Normativa da MP3 que o proxecto para o 
acondicionamento da antiga lavandaría deberá ser autorizado pola Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural. 

Sobre a modificación de ordenanzas no tocante a materiais e cubertas. 

- Xustifícanse as propostas realizadas na Normativa ao respecto dos materiais de cuberta e 
carpintarías, en base ao recoñecemento da realidade existente e dos elementos merecedores 
de conservación ou protección e dos materiais característicos do municipio, detectados polo 
estudo realizado “en campo” para o documento do Modelo de Asentamento Poboacional (en 
diante MAP) recollido na Memoria Informativa da presente MP3. Incorpórase á Normativa as 
Condicións Xerais de Estética e Integración Ambiental para as distintas clases de solo, que por 
si soas xa garanten, de modo xeral, calquera intervención distorsionadora da imaxe e do 
carácter propio de Mondariz-Balneario.  

- A nova proposta normativa persegue que os novos proxectos se baseen, de antemán, no 
estudo e coñecemento das preexistencias locais pero sen imposibilitar solucións 
contemporáneas adecuadas xurdidas deste coñecemento. Considérase mellor para a calidade 
edilicia do concello, saber reinterpretar as solucións tradicionais axeitándoas as técnicas 
actuais, que a simple imitación ou repetición dos estereotipos populares; é dicir, mellor un bo 
proxecto que unha normativa demasiado inhibidora (de boas ideas). Non se pode obviar que o 
simple uso dos materiais tradicionais (cuberta a dúas augas, tella cerámica curva, pedra do país 
e carpintería de madeira) non garante un resultado integrado e respectuoso coa contorna. 
Considérase ademais que unha normativa excesivamente esixente e hiperregulada, acaba 
conseguindo resultados opostos aos pretendidos, derivando moitas veces na renuncia á 
execución da obra e o conseguinte abandono das edificacións tradicionais. 
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Respecto á nova ordenanza de peches e parcelas. 

- Revísanse as condicións de regulación de peches de parcelas en base ao recoñecemento dos 
muros existentes no solo urbano, rural e rústico, recoñecidos polo estudo realizado “en campo” 
para o documento do Modelo de Asentamento Poboacional (en diante MAP) recollido na 
Memoria Informativa da presente MP3. Recóllese agora a obrigatoriedade de que a 
restauración dos peches tradicionais manterá a súa aliñación, independentemente da lonxitude 
a restaurar. Dáselle prioridade á conservación das estruturas tradicionais especialmente nos 
contornos de protección dos elementos protexidos.    

- Redúcese a extensión da ordenanza de peches para impedir peches inadecuados. 

- Respecto aos movementos de terras con terrazas ou bancadas recóllense as limitacións do 
artigo 26.1 da LSG. 

Sobre a proposta de ampliar o núcleo rural de San Pedro. 

- O muro tradicional que delimita as dúas parcelas incluídas no solo do núcleo rural de San Pedro 
queda agora protexido polas novas “Condicións de regulación de peches de parcelas”. 

- A ampliación do núcleo rural realízase en atención aos parámetros establecidos no artigo 23 da 
LSG, contrastándoos co traballo de campo para a realización do Modelo de Asentamento 
Poboacional recollido nesta MP3. 

6.2.2. RESPOSTA AO ESCRITO DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E 
URBANISMO 

- O sistema de obtención do equipamento público redúcese á construción do propio Museo da 
Auga, dado que os terreos da antiga lavandería xa son propiedade do concello. No apartado 4 
desta Memoria Xustificativa dáse conta do sistema de obtención. 

- Complétase a ficha de catálogo da Escola Fogar Divino Maestro. 

- Recupérase a distinción orixinal entre usos principais e complementarios nas Ordenanzas 
7.Hoteis e 8.Docente. 

- En relación coa ampliación do núcleo rural, o diagnóstico da súa necesidade, recóllese na 
Memoria Xustificativa. 

- Complétase a documentación ausente na Modificación Puntual nº3. 

6.2.3. RESPOSTA AO ESCRITO DO SERVIZO DE PLANIFICACIÓN DA PAISAXE DEPENDENTE 
DO INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO (IET). 

Xustifícase a pequena ampliación do núcleo de San Pedro en base aos parámetros establecidos no 
artigo 23 da LSG, contrastándoos co traballo de campo para a realización do Modelo de 
Asentamento Poboacional recollido nesta MP3. 
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7. ANEXO GRÁFICO. 

 

RELACIÓN DE PLANOS: 

 

PLANOS DE INFORMACIÓN: 

IU-01 Clasificación. 

IU-02 Usos pormenorizados. 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN: 

O-01 Clasificación.  

O-02 Usos pormenorizados. 
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