








A Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo aprobou definitivamente a 
delimitación do núcleo rural de San Cristovo de Chamoso, concello do Corgo, por resolución de 
21 de decembro do 2010, que contén a seguinte normativa urbanística, disposición de caracter 
xeral para este núcleo:

1.ORDENANZAS DO NÚCLEO RURAL DE SAN CRISTOVO
As condicións de edificación no núcleo delimitado son as establecidas no artigo 29 da 

LOUGA incluíndo as particularidades descritas a continuación:

0.1. OBXECTIVOS PREVISTOS.

O obxectivo previsto e dotar o núcleo da previsión de solo capaz de acoller a demanda 
de edificación de vivendas no medio rural, evitando a ocupación diseminada deste.

Ademais  tamén se  busca  a  consolidación  e  estruturación  do  texido  edificado,  e  a 
mellora das condicións de habitabilidade deste núcleo.

0.2. CONDICIÓNS DE USO.

Os usos serán os establecidos no artigo 25 da LOUGA.
O uso característico no núcleo rural de San Cristovo será o residencial unifamiliar de 

vivenda illada.
Usos permitidos, sempre que non se altere a estrutura morfolóxica del asentamento e o 

novo uso contribúa a revitalizar a vida rural e mellorar o nivel de vida dos seus habitantes, e 
que en todo caso resulten compatibles con uso principal:

• Terciarios.
• Produtivos.
• Turísticos.
• Pequenos talleres.
• Novas tecnoloxías da información.
• Dotacionais, asistenciais e vinculados con servizos públicos.

0.3. CONDICIÓN DE PARCELA.

Unha vez analizado o parcelario existente dentro do núcleo delimitado, procédese a 
determinar   a  parcela  mínima  edificable,  tendo  en  conta  as  características  das  parcelas 
existentes co fin de non deixalas fora de ordenación.

Da mesma forma establecemos un fronte e un fondo mínimo.

parcela mínima 1000 m2

fronte mínimo 20 m
fondo mínimo 25 m

0.4.  CONDICIÓN DE POSICIÓN.

Recuamento mínimo: sen prexuízo do cumprimento da lexislación sectorial que fora de 
aplicación, establécense as seguintes distancias da edificación:



• A lindeiros laterais: en caso de querer recuar a edificación deste lindeiro será 
como  mínimo  3  metros.  No  caso  de  que  o  uso  da  edificacións  sexa  o 
residencial será necesario garantir a condición de illamento non permitíndose a 
construcción entre medianeiras.

• A lindeiro posterior: 3 metros.
• Vías de acceso:  mínimo 4 metros  o  eixe  da vía,  sen  menosprecio  doutras 

normas sectoriais que impoñan un maior recuamento.

0.5. CONDICIÓNS DE EDIFICABILIDADE E OCUPACIÓN.

Para determinar a edificabilidade das parcelas tívose en conta o análise do núcleo, 
vendo as parcelas xa edificadas.

0.5.1. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDADE:
A  edificabilidade  máxima  será  de  0,35  m2 edificados/m2 solo.  No  cálculo  da 

edificabilidade no se terá en conta o aproveitamento baixo cuberta.

0.5.2. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN:
En canto a ocupación máxima da parcela será do 25%, con un máximo de 180 m2 por 

cada volume construído. Consideraranse tódalas edificacións cubertas a efectos do cálculo da 
ocupación.

0.6. CONDICIONS DE VOLUME.

0.6.1. ALTURA MÁXIMA:
Planta  baixa,  primeira  planta  e  permítese  o  aproveitamento  baixo  cuberta  en  uso 

residencial. A altura de edificación ven definida pola altura de cornixa, entendida como tal a 
distancia vertical  entre a rasante do terreo en contacto coa edificación e a cara inferior do 
forxado do teito que forma a última planta (non incluída a planta baixo cuberta), medida no 
punto medio de cada fachada.

A altura máxima de edificación será de 7 metros, e a altura máxima de cumio será de 4 
metros.



0.6.2. PENDENTE MÁXIMA DE CUBERTA 
A pendente máxima de cuberta será de 30 º, de acordo as condicións das edificacións 

existentes no núcleo.

0.6.3. APROVEITAMENTO BAIXO CUBERTA: 
Permítese o aproveitamento baixo cuberta para uso residencial.

0.7. CONDICIÓNS PARTICULARES.

0.7.1. TIPOLOXÍA:
Edificación illada ou encostada a medianeiras existentes, mantendo as características 

predominantes do núcleo.
Cando o uso da edificación sexa o residencial manterase a condición de illamento. No 

resto de edificacións complementarias poderase achegar os lindeiros da parcela mantendo os 
recuamentos reflectidos no punto 10.4 de acordo as características predominantes do núcleo.

0.7.2. CONDICIÓNS ESTÉTICAS E DE COMPOSICIÓN:
As novas construcións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do 

asentamento  e  a  tipoloxía  das  edificacións  do  lugar,  utilizando  materiais,  cores  e  formas 
construtivas tradicionais e comúns do propio asentamento.

0.7.2.1. Fachadas:
As fachadas poden ser de cantería ou cachotería sen revestir,  e en caso de utilizar 

revestimentos estes serán morteiros pintados ou estuco de exterior. En caso de utilizar outro 
acabado distinto dos indicados será preciso autorización municipal.

0.7.2.2.  Cubertas: 
O material de cuberta será a lousa. Excepcionalmente poderase utilizar outro material 

por razóns xustificadas e tras autorización municipal, sempre que garanten a adecuación co 
entorno. Para a utilización de mansardas na cuberta será preciso autorización municipal.  A 
superficie de mansardas non sobrepasará un 30% da superficie total da cuberta.

0.7.2.3. Saíntes:
Os saíntes poderán ser de dous tipos:

• Abertos o estilo das balconadas ou solainas tradicionais.
• Pechados con elementos de carpintería, tipo galería.

Contra a presente normativa poderá interpoñerser recurso contencioso administrativo ante o 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sito na Coruña, no prazo de dous meses a contar 
desde o día seguinte ao da publicación dete edicto, de conformidade co establecido no Art. 
107, nº3 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de réxime xurídico e procedemento administrativo 
común en relación co Art.  10.1.b da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición 
contenciosa administrativa.
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