MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO POMR DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

Documento de resposta ao Informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de
data 01/06/17 para a subsanación do documento da Modificación Puntual Nº 3 do
Proxecto de Ordenación do Medio Rural do Concello de Mondariz-Balneario.
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1. INTRODUCCIÓN.
O presente documento ten como obxecto dar resposta ao Informe emitido pola Directora Xeral
do Patrimonio Cultural, Dna. Mª Carmen Martínez Ínsua, en data de 1 de xuño de 2017, emitido
tras a solicitude formulada polo Concello de Mondariz-Balneario de informe sectorial en materia
de patrimonio cultural do documento da Modificación Puntual Nº 3 do Proxecto de Ordenación
do Medio Rural do Concello de Mondariz-Balneario, o cal foi aprobado inicialmente polo Pleno
do concello en sesión de data de 25 de xaneiro de 2017.
Así pois, e seguindo a estrutura do informe emitido por esa Dirección Xeral procedéronse a
efectuar as subsanacións no documento da Modificación Puntual Nº 3 do Proxecto de
Ordenación do Medio Rural do Concello de Mondariz-Balneario.
2. MEDIDAS PROTECTORAS E CORRECTORAS.
Con respecto do patrimonio arquitectónico e etnográfico, no apartado 3 do precitado Informe
establécense unha serie de extremos a rectificar, correspondentes con:
a) Revisión do Catálogo:

Tense procedido á revisión do Catálogo do Proxecto de Ordenación do Medio Rural do
Concello de Mondariz-Balneario, resultando remitido o documento elaborado a tal respecto ó
Departamento Territorial de Pontevedra da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria en data de 02-02-2017 (Rexistro de Saída 57), atopándose a data actual tal
documento pendente de Informe por dito Departamento Territorial.
Resultando introducidas as modificacións contempladas en tal documento de revisión de
Catálogo no documento da Modificación Puntual Nº 3 do Proxecto de Ordenación do Medio
Rural do Concello de Mondariz-Balneario con respecto dos bens afectados directamente ou no
seu contorno de protección por dita Modificación Puntual, seguindo a nomenclatura de dito
documento e incorporándose na Memoria Informativa a relación de bens catalogados, así como
o catálogo anexo e o plano de situación dos mesmos.
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No documento de revisión do Catálogo do Proxecto de Ordenación do Medio Rural do Concello
de Mondariz-Balneario inclúese unha ficha individualizada por cada ben co contido esixido no
art. 81.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo e Urbanismo de Galicia que se introducen no
documento da Modificación Puntual Nº3 do Proxecto de Ordenación do Medio Rural do
Concello de Mondariz-Balneario dos bens afectados directamente ou no seu contorno de
protección por dita Modificación Puntual.

Na delimitación dos bens catalogados realizada en dito documento de revisión do Catálogo se
teñen tomado en consideración os elementos que contextualizan estes e por conseguinte os
elementos que se inclúen no catálogo anexo da documentación da Modificación Puntual Nº3 do
Proxecto de Ordenación do Medio Rural do Concello de Mondariz-Balneario.
b) Bens catalogados no núcleo de San Pedro.

Tendo sido incluídos no documento de revisión do Catálogo todos aqueles bens que deben ser
considerados como Bens de Interese Cultural, así como aqueles catalogados por contar con
valores artísticos ou etnográficos, en consecuencia tamén se recollen neste, aqueles ubicados
no núcleo de San Pedro que se inclúen no catálogo anexo da documentación da Modificación
Puntual Nº3 do Proxecto de Ordenación do Medio Rural do Concello de Mondariz-Balneario e
que se relacionan a continuación:
-

A_016. Capela do San Pedro.

-

A_035. Casa con portalón monumental.

-

E_009. Canastro tradicional.

-

E_010. Muiño de González Blanco.

-

E_016. Calvario das Pedras.

-

E_017. Portalón monumental.

-

E_021. Fonte do Souto de Abaixo.

Calixto Escariz, S.L.U.

SEPARATA PARA INFORME DE DIRECCIÓN XERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO POMR DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

-

E_023. Portalón monumental, pombal e hórreo.

-

E_025. Muiño das Pedras.

-

E_026. Fonte de Bouzavedra.

-

E_029. Muiño da Rateira.

-

E_032. Portalón monumental.

-

E_033. Portalón monumental e barral.

-

E_049. Canastro tradicional.

-

E_050. Canastro tradicional.

-

E_051. Canastro tradicional.

-

E_052. Canastro tradicional.

-

E_053. Canastro tradicional.

-

E_054. Canastro tradicional.

-

E_055. Canastro tradicional.

-

E_056. Canastro tradicional.

-

E_067. Canastro tradicional.

c) Identificación cartográfica:

O obxecto da Modificación Puntual Nº 3 do Proxecto de Ordenación do Medio Rural do
Concello de Mondariz-Balneario non comprende a revisión de toda a normativa de dito
instrumento de planeamento, non incidindo na Ordenanza reguladora da protección do
Patrimonio Histórico-Artístico e Etnográfico.
Téndose procedido á debida identificación cartográfica de todos os elementos protexidos na
actualidade e incorporados ao documento de revisión do Catálogo, achegándose ao presente
documento a identificación dos elementos situados no ámbito da Modificación Puntual e
aqueles respecto dos que se poida ver afectado o seu contorno de protección.

d) Adaptación ás previsións da Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de
Galicia:
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As intervencións autorizadas, niveis de protección, obras permitidas en cada un deles, tipos de
obras e criterios de intervención correspondentes a cada ben catalogado ubicado no ámbito da
Modificación Puntual (ó igual que con respecto dos restantes bens incluídos no documento de
revisión do Catálogo), teñen sido articuladas seguindo as previsións do art. 40 e seguintes da
Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia.
e) Ficha da Escola Fogar Divino Maestro:

O contido da ficha da “Escola Fogar Divino Maestro” ten sido adaptada ás previsións do
apartado 3 e apartado 5 do Informe que nos ocupa, tendo sido delimitado como elemento
protexido toda a parcela e establecendo as condicións que se indican no informe da Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural.
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f)

Ficha do “Gran Hotel”:

O contido da ficha do “Gran Hotel” e o seu xardín ten sido adaptada ás previsións do apartado
3 e apartado 5 do Informe que nos ocupa e establecendo as condicións que se indican no
informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Con respecto aos usos da parcela do Gran Hotel modifícase a redacción do apartado “4.
Condicións de uso” da “Ordenanza 1. EDIFICACIÓNS PROTEXIDAS”, para adecualo ó
establecido en dito apartado do Informe que nos ocupa, sendo a redacción resultante a
seguinte:
“- 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 para usos
compatibles coa protección do elemento e o mantemento dos seus valores sempre coa previa
autorización da Consellería de Cultura.”
Eliminando a previsión anteriormente establecida relativa a:
“ en soto para uso garaxe-aparcadoiro.”
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g) Ordenanza en materia de cuberta e carpintarías:

Tense modificado a redacción do parágrafo segundo do apartado 1.4.1 da Ordenanza en
materia de cuberta e carpintarías, para adecualo ó establecido en dito apartado do Informe que
nos ocupa, sendo a redacción resultante, a seguinte:
“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. Debendo contarse con autorización previa da
Consellería de Cultura para calquera intervención e cambio de uso substancial a realizar en Bens
de Interese Cultural e bens catalogados, así como nos seus contornos de protección, nos termos
do art. 39, art. 45 e art. 65 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia. e
atenderse ás previsións do art. 46 de dita norma no relativo á intervención nos contornos de
protección, podendo condicionar a Consellería de Cultura o material e a solución das cubertas e
carpinterías, no caso de que se considere que a proposta resulta incompatible coa protección
dun ben”.
h) Peches de parcela:

O segundo parágrafo do apartado 1.5.3 da Ordenanza de peches de parcelas, se redacta do
seguinte modo:
“Debendo contarse con autorización previa da Consellería de Cultura para calquera intervención
e cambio de uso substancial a realizar en Bens de Interese Cultural e bens catalogados, así como
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nos seus contornos de protección, nos termos do art. 39, art. 45 e art. 65 da Lei 5/2016, do 4 de
maio, do Patrimonio Cultural de Galicia e atenderse ás previsións do art. 46 de dita norma, no
relativo á intervención nos contornos de protección, podendo condicionar a Consellería de
Cultura o material e a solución dos peches, no caso de que se considere que a proposta resulta
incompatible coa protección dun ben”.
Eliminando a previsión anteriormente establecida relativa a:
“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”.
Na cartografía da Modificación Puntual Nº 3 do Proxecto de Ordenación do Medio Rural do
Concello de Mondariz-Balneario se identificaron os muros tradicionais existentes no ámbito.
As determinacións establecidas con respecto da protección dos muros tradicionais de peche de
fincas inclúense o apartado 1.5.19 no punto 1.5. CONDICIÓNS DE REGULARIZACIÓN DE
PECHES DE PARCELAS, contemplando o seguinte:
“1.5.19. Protección de muros tradicionais de peches de fincas.
Os muros tradicionais de peches de fincas, xunto cos portelos que, no seu caso, puideran incluír,
deberán ser conservados na súa integridade, agás que o planeamento estableza
excepcionalmente solucións distintas suficientemente detalladas e xustificadas. Os propietarios
deberán mantelos en boas condicións estruturais, quedando expresamente prohibido o seu
derrubamento ou substitución por muros de materiais prefabricados sen a autorización expresa
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.”
Polo que respectaría á ampliación de camiños inclúense o apartado 1.5.20 no punto 1.5.
CONDICIÓNS DE REGULARIZACIÓN DE PECHES DE PARCELAS, contemplando o
seguinte:
“1.5.20. Ampliación de camiños no contorno dos elementos protexidos.
Con carácter xeral, e en especial no solo rústico, non se poderán ampliar os camiños no
contorno dos elementos de interese etnográfico e nas zonas onde exista arboredo autóctono,
especialmente nas ringleiras de árbores que dean a camiños ou que separen fincas sen a previa
autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.”
i)

Introdución de novos usos:

O establecido en dito apartado do Informe que nos ocupa tense engadido como penúltimo
parágrafo do apartado “4. Condicións de uso” da “Ordenanza 1. EDIFICACIÓNS
PROTEXIDAS”, contemplando:
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“A Consellería de Cultura poderá limitar aqueles usos que, aínda que estean entre os permitidos
pola ordenanza, non sexan compatibles coa protección do elemento e co mantemento dos seus
valores”.
E, igualmente, como penúltimo parágrafo do apartado “4. Condicións de uso” da “Ordenanza 2.
CONTORNOS DE EDIFICACIÓNS PROTEXIDAS”, como penúltimo parágrafo do apartado “5.
Condicións de uso” da “Ordenanza 7. HOTEIS”, como penúltimo parágrafo do apartado “5.
Condicións de uso” da “Ordenanza 8. DOCENTE” e como segundo parágrafo no apartado 4 da
“Ordenanza 6.5 EQUIPA MENTO CULTURAL MUSEO DA AUGA”.
j)

Limitación de condicións en bens catalogados:

O establecido en dito apartado do Informe que nos ocupa tense engadido como último
parágrafo do apartado “4. Condicións de uso” da “Ordenanza 1. EDIFICACIÓNS
PROTEXIDAS”, contemplando:
“As condicións de ocupación, volume e forma da edificación establecidas nesta ordenanza
poderán limitarse sobre os bens catalogados, debendo manterse ou recuperarse segundo
proceda, as súas condicións orixinais, quedando condicionada calquera ampliación ou
actuación, mesmo o aproveitamento urbanístico, que poida derivarse da súa aplicación ao
previsto na normativa de protección, na ficha correspondente do Catálogo e, en todo caso, ao
mantemento dos valores polos que mereceu a súa protección.”.
E, igualmente, como último parágrafo do apartado “4. Condicións de uso” da “Ordenanza 2.
CONTORNOS DE EDIFICACIÓNS PROTEXIDAS”, como último parágrafo do apartado “5.
Condicións de uso” da “Ordenanza 7. HOTEIS”, como último parágrafo do apartado “5.
Condicións de uso” da “Ordenanza 8. DOCENTE” e como terceiro parágrafo no apartado 4 da
“Ordenanza 6.5 EQUIPAMENTO CULTURAL MUSEO DA AUGA”.
k) Ampliación ou transición entre os núcleos de San Pedro e Escobeiro:

Teñen sido incluídos no documento de revisión do Catálogo os bens de patrimonio cultural
existentes na zona de ampliación ou transición entre os núcleos de San Pedro e Escobeiro,
establecéndose ordenanzas de aplicación, medidas de protección e determinación dos
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contornos de protección, que se inclúen no catálogo anexo da documentación da Modificación
Puntual Nº3 do Proxecto de Ordenación do Medio Rural do Concello de Mondariz-Balneario,
sendo tales bens, os seguintes:
-

A_016. Capela do San Pedro.

-

A_035. Casa con portalón monumental.

-

E_009. Canastro tradicional.

-

E_010. Muiño de González Blanco.

-

E_016. Calvario das Pedras.

-

E_017. Portalón monumental.

-

E_021. Fonte do Souto de Abaixo.

-

E_023. Portalón monumental, pombal e hórreo.

-

E_025. Muiño das Pedras.

-

E_026. Fonte de Bouzavedra.

-

E_029. Muiño da Rateira.

-

E_032. Portalón monumental.

-

E_033. Portalón monumental e barral.

-

E_049. Canastro tradicional.

-

E_050. Canastro tradicional.

-

E_051. Canastro tradicional.

-

E_052. Canastro tradicional.

-

E_053. Canastro tradicional.

-

E_054. Canastro tradicional.

-

E_055. Canastro tradicional.

-

E_056. Canastro tradicional.

-

E_067. Canastro tradicional.

l) Autorizacións previas da Consellería competente en materia de patrimonio cultural:

O establecido en dito apartado do Informe que nos ocupa tense engadido dentro do penúltimo
parágrafo do apartado “4. Condicións de uso” da “Ordenanza 1. EDIFICACIÓNS
PROTEXIDAS”, contemplando:
“Debendo contarse con autorización previa desta para calquera intervención e cambio de uso
substancial a realizar en Bens de Interese Cultural e bens catalogados, así como nos seus
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contornos de protección, nos termos do art. 39, art. 45 e art. 65 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do
Patrimonio Cultural de Galicia”.
E, igualmente, dentro do penúltimo parágrafo do apartado “4. Condicións de uso” da
“Ordenanza 2. CONTORNOS DE EDIFICACIÓNS PROTEXIDAS”, dentro do penúltimo
parágrafo do apartado “5. Condicións de uso” da “Ordenanza 7. HOTEIS”, dentro do penúltimo
parágrafo do apartado “5. Condicións de uso” da “Ordenanza 8. DOCENTE”, dentro do
segundo parágrafo do apartado 4 da “Ordenanza 6.5 EQUIPAMENTO CULTURAL MUSEO DA
AUGA”, no segundo parágrafo do apartado 1.4 da Ordenanza en materia de cubertas e
carpintarías e no segundo parágrafo do apartado 1.5.3 da Ordenanza de peches de parcelas.

Vigo, a 14 de febreiro do 2018

Asdo. Calixto Escariz Vázquez
Director do equipo redactor
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