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1. OBXECTO E PROCEDENCIA DO ESTUDIO DE DETALLE. 

1.1. ANTECEDENTES. 

A zona obxecto do presente Estudo de Detalle (en diante E.D.) atópase situada na confluencia 

entre a Rúa Santo Domingo e a Avenida de Buenos Aires, na cidade e Concello de Ourense. 

Este ámbito está formado por un conxunto de parcelas pertencentes á mesma propiedade no 

que se está a tramitar un proxecto de construción.  

 

Superposición do conxunto de parcelas reais (en cor azul) sobre a base catastral 

Este conxunto está formado por varias referencias catastrais, e as únicas nas que aínda queda 

algunha construción son as de Rúa Santo Domingo 50 e 54 (nestes intres quedan as fachadas 

destes edificios nos frontes das rúas), téndose derribado completamente os antigos edificios do 

resto de parcelas: 

Para este conxunto de parcelas tense redactado un proxecto construtivo que ten acadada unha 

licenza previa (licenza urbanística de construción 43/02) que foi concedida en Comisión de 

Goberno do Concello de Ourense o 27 de marzo de 2002, e se derrubaron varios dos edificios 

existentes nestas parcelas (licenza urbanística de demolición P-513/02). No ano 2016 se 

presenta un proxecto modificado a respecto do anterior de 2002, engadindo unha nova parcela 

intersticial ao proxecto e adaptándose á lexislación e normativas dese momento, pero durante 

a tramitación desta nova licenza déronse unha serie de problemas que manteñen paralizada a 

citada licenza. 

En data 5/03/2018, se rexistra no Concello de Ourense, documento consistente en Estudio de 

Detalle das parcelas cos números postais 50, 52 e 54 da rúa Santo Domingo.  
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O 23/11/2018, se emite a resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería 

de Cultura e Turismo, en sentido favorable condicionado á incorporación das medidas 

protectoras e correctoras expostas nesa resolución, asinada dixitalmente pola Directora xeral 

de Patrimonio Cultural Mª Carmen Martínez Ìnsua. 

En data 8/03/2019 recíbese pola plataforma da sede electrónica informe do Servizo de 

Planeamento e Xestión do Concello de Ourense, no que se analiza a documentación 

presentada en data 20/12/2018 con rexistro de entrada WEB2018003349. Nas súas 

CONCLUSIÓNS indica que se informa desfavorablemente, debendo ter en conta as 

consideracións sinaladas nos apartados 1 e 4 do dito informe. 

En data 11/03/2019, remítese por rexistro electrónico a xustificación aos puntos mencionados, 

e os documentos do ED modificados respecto da altura do edificio de Santo Domingo 50 e a 

xustificación de que procede o mantemento do retranqueo desa edificación na súa fachada á 

Av Buenos Aires.  

Segundo conversa telefónica mantida o 13/03/2019 co departamento de planeamento, insisten 

na interpretación de que a medida do retranqueo a Av Buenos Aires debe ser con caracter 

xeral de 3 metros, sendo de aplicación a medida máis restrictiva, non aplicando neste caso os 

parámetros que se especifican para esta parcela en concreto no planeamento de 1986, como 

así o aplican con caracter xeral. 

A pesar de discrepar na interpretación respecto de aplicación da medida máis restrictiva ou a 

específica, procédese a modificar o Estudio de Detalle co fin de non demorar máis a 

aprobación do documento, a costa dunha redución do aproveitamento para o promotor. 

Á vista do anteriormente exposto, procede elaborar o presente documento que recolle a 

documentación do Estudio de Detalle redactado para a súa aprobación inicial, incluíndo as 

indicacións da resolución amentada anterioriormente e a ampliación do retranqueo do ático de 

Santo Domingo 50 de 2m a 3m. 

O documento que se presenta é un documento refundido con todos os cambios e contén os 

informes recibidos desde o Concello de Ourense. 

1.2. OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA DA REDACCIÓN DO E.D.  

Como temos sinalado, o proxecto modificado ten truncada a súa tramitación, principalmente 

polos requirimentos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a 

respecto da protección e integración dos elementos protexidos no seu contorno, en concreto no 

fronte á Rúa Santo Domingo, e as discrepancias prodúcense a respecto das condicións 

volumétricas que establecen as fichas dos edificios protexidos (redactadas individualmente 

para cada edificio, e que se teñen reproducido literalmente no proxecto), pero ao tratarse 

dunha única licenza sobre un conxunto de edificios, requírese desa Consellería unha solución 

non tan fragmentaria e máis integradora (sobre todo a respecto do resto de edificios protexidos 

desa rúa, máis tamén a respecto da parte do edificio que se estende pola Avenida de Buenos 

Aires), polo tanto débese reconfigurar a volumetría da ordenación para acadar unha solución a 

ese conflito. 

A Lei 2/2016 de 19 de febreiro do solo de Galicia (en diante LSG) e o Decreto 143/2016, do 22 

de setembro, Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia (en diante RLSG) regulan os 
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instrumentos urbanísticos facultados para reordenar ou reconfigurar a ordenación do 

planeamento vixente, e o Estudo de Detalle parece o instrumento máis sinxelo e apropiado 

para elo neste caso, dado que entre as súas facultades están as seguintes (segundo o artigo 

192 do RLSG, sinalando en negriña as máis adaptadas ao presente caso): 

1. En desenvolvemento dos plans xerais, plans parciais e plans especiais, poderán 

redactarse estudos de detalle cos seguintes obxectivos: 

........ 

b) Ordenar os volumes edificables (artigo 79.1.b) da LSG). 

Os estudos de detalle que teñan como finalidade a ordenación de volumes poderán 

comprender os seguintes contidos: 

b.1) A asignación concreta ás parcelas dos volumes edificables, cando tal 

previsión non se conteña no plan. 

b.2) A reordenación dos volumes de acordo coas especificacións do 

planeamento. 

c) Concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións 

complementarias do planeamento (artigo 79.1.c) da LSG). 

Os estudos de detalle que teñan por finalidade a concreción das condicións estéticas e 

de composición das edificacións poderán referirse, de conformidade co planeamento 

que resulte de aplicación, aos seguintes contidos: 

c.1) Condicións de integración das edificacións no seu contorno. 

c.2) Condicións de intervención nos inmobles do patrimonio, ou nas 

edificacións obxecto de protección urbanística e no seu contorno. Neste 

caso, o estudo de detalle someterase a informe preceptivo e vinculante do 

órgano competente en materia de patrimonio cultural, de acordo coa normativa 

de aplicación na dita materia, antes da súa aprobación definitiva. 

A oportunidade da redacción do E.D. vólvese necesidade ao terse que reconfigurar 

obrigadamente a volumetría da ordenación preestablecida polas razóns sinaladas, e por estar 

esta posibilidade dentro do ámbito das facultades que lle son propias aos E.D., segundo o xa 

indicado (e tamén dentro dos límites admitidos para os E.D. pola lexislación urbanística), por 

tanto é esta a opción escollida para a resolución do problema existente. 
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2. MARCO NORMATIVO. 

Xunto coas determinacións do planeamento municipal, o marco normativo básico de aplicación 

para a redacción do presente Estudo de Detalle o constitúe no fundamental a lexislación 

urbanística autonómica aplicable, expoñendo a continuación os pormenores que lle afectan 

destes instrumentos e leis. 

2.1. RÉXIME DA LEXISLACIÓN DO SOLO DE GALICIA. 

De conformidade co disposto nos artigos 79 da LSG e concordantes (192 e 193) do RLSG, e 

en desenvolvemento dos plans xerais, plans parciais e plans especiais, poderán redactarse 

estudos de detalle cos seguintes obxectivos:  

a) Completar ou reaxustar as aliñacións e as rasantes (artigo 79.1.a) da LSG). 

Os estudos de detalle cuxa finalidade sexa reaxustar ou completar as aliñacións e rasantes 

poderán comprender os seguintes contidos: 

a.1) Establecemento das aliñacións e rasantes, cando non estean fixadas no plan ao 

cal completen, respecto dos viarios que naquel se prevexan. 

A posibilidade de establecer aliñacións e rasantes a través de estudos de detalle 

limitarase ás vías da rede de comunicacións definidas no plan que aquel complementa.  

a.2) A adaptación ou reaxuste á realidade do terreo ou do viario, das aliñacións e 

rasantes xa fixadas polo plan. Esta determinación de ningún xeito poderá supor unha 

alteración do dito plan, nin permitir a redución da anchura do espazo destinado a 

viarios ou das superficies destinadas a espazos libres, nin orixinar aumento de volume 

ao aplicar as normas u ordenanzas ao resultado da adaptación ou reaxuste realizado.  

b) Ordenar os volumes edificables (artigo 79.1.b) da LSG). 

Os estudos de detalle que teñan como finalidade a ordenación de volumes poderán 

comprender os seguintes contidos: 

b.1) A asignación concreta ás parcelas dos volumes edificables, cando tal previsión non 

se conteña no plan. 

b.2) A reordenación dos volumes de acordo coas especificacións do planeamento. 

c) Concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións complementarias do 

planeamento (artigo 79.1.c) da LSG). 

Os estudos de detalle que teñan por finalidade a concreción das condicións estéticas e de 

composición das edificacións poderán referirse, de conformidade co planeamento que resulte 

de aplicación, aos seguintes contidos: 

c.1) Condicións de integración das edificacións no seu contorno. 

c.2) Condicións de intervención nos inmobles do patrimonio, ou nas edificacións 

obxecto de protección urbanística e no seu contorno. Neste caso, o estudo de detalle 

someterase a informe preceptivo e vinculante do órgano competente en materia de 

patrimonio cultural, de acordo coa normativa de aplicación na dita materia, antes da 

súa aprobación definitiva. 
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Asemade, e por contra, os E.D. en ningún caso poderán: 

a) Alterar o destino urbanístico do solo (artigo 79.2.a) da LSG). 

b) Incrementar o aproveitamento urbanístico (artigo 79.2.b) da LSG). 

c) Reducir as superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas 

(artigo 79.2.c) da LSG). 

d) Prever a apertura de vías de uso público que non estean previamente recollidas no 

plan que desenvolvan ou completen (artigo 79.2.d) da LSG). 

e) Aumentar a ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de 

uso (artigo 79.2.e) da LSG). 

f) Parcelar o solo (artigo 79.2.f) da LSG). 

g) Non ter en conta ou infrinxir as demáis limitacións que lles impoña o correspondente 

plan (artigo 79.2.g) da LSG). 

h) Establecer novos usos e ordenanzas (artigo 79.2.h) da LSG). 

O presente Estudo de Detalle mantense dentro dos limites normativos establecidos para eles 

na LSG e no RLSG, por tanto cumpre a lexislación neste eido. 

2.2. PLANEAMENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL  

O derradeiro planeamento xeral aprobado no termo municipal de Ourense foi o Plan Xeral de 

Ordenación Municipal (en diante PXOM 2003) aprobado definitivamente por Orde da 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda do 29 de abril de 2003. 

Con posterioridade, a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 17 de abril de 

2008, anula a citada Orde pola que se aprobou definitivamente o PXOM 2003; sentenza 

confirmada en casación polo Tribunal Supremo (Sentenza do 9.3.2011). 

Trala anulación en 2011 do PXOM 2003, a regulación urbanística do Concello de Ourense 

volveu a rexerse polo Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense de 1986 (en diante PXOU 

1986). 

Logo, en 2011 apróbase o Decreto 187/2011, do 29 de setembro, polo que se suspende 

parcialmente a vixencia do PXOU 1986 do Concello de Ourense e se aproba a Ordenación 

Urbanística Provisional ata a entrada en vigor dun novo planeamento. 

No seu ANEXO II Ordenación provisional dos ámbitos obxecto de suspensión da vixencia do 

PXOU de Ourense de 1986 recóllese o seguinte (en referencia a que se incorpora a esta 

Ordenación Urbanística Provisional o Catálogo do PXOM 2003): 

31. Catálogo de edificios que se van protexer. 

Establécese como ordenación provisional o Catálogo de edificios que sen van protexer 

correspondente ao PXOM de 2003, coa modificación puntual n.º 1 AD 06/10/2006 

(DOG n.º 211, do 2 de novembro); modificación puntual n.º 13 Subdelegación de 

Goberno AD 05/06/2008 (DOG n.º 148, do 1 de agosto); modificación puntual n.º 21 

Radio Ecca AD 04/08/2009 (DOG n.º 190, do 28 de setembro) e modificación puntual 

n.º 29 Banco de España AD 13/12/2010 (DOG n.º 246, do 24 de decembro). 
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Trala anulación en 2017 por Sentenza do Tribunal Supremo da anteriormente citada 

Ordenación Urbanística Provisional de Ourense de 2011 (en diante OUP 2011), a regulación 

urbanística do Concello de Ourense volveu a rexerse de xeito íntegro polo Plan Xeral de 

Ordenación Urbana de Ourense de 1986 (e no seu caso as posteriores modificacións deste 

definitivamente aprobadas). 

En calquera caso, e de conformidade co establecido polo artigo 31.4 da Lei 5/2016, do 4 de 

maio, do patrimonio cultural de Galicia (en diante LPCG), e polo artigo 86 da Lei 2/2017, do 8 

de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación (en diante LMFAO), a 

declaración de nulidade do PXOM 2003 (e logo da OUP 2011 que tamén incorporaba ese 

Catálogo de 2003) non implica a perda da condición de bens declarados BIC ou catalogados 

dos incluídos no seu Catálogo, por tanto enténdese que os ditos bens ou elementos manteñen 

a consideración de bens catalogados, estén ou non protexidos ou catalogados no PXOU 1986 

vixente. 

2.2.1. O PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1986. 

O Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense, aprobado definitivamente o 16 de setembro 

de 1986, formulado ao amparo do Texto Refundido da Lei sobre Réxime do solo e ordenación 

urbana, de 9 de abril de 1976, así como da Lei 11/1985 de Adaptación da Lei do Solo de 

Galicia, é o instrumento urbanístico vixente actualmente, unha vez producidas tanto a 

anulación do PXOM de 2003, como a posterior anulación da Ordenación Urbanística 

Provisional de 2011.  

O planeamento municipal actualmente vixente en Ourense, xa que logo, non está adaptado á 

vixente Lei 2/2016, do 10 de febreiro, nin á anterior Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 

ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA).  

Por tanto, na súa aplicabilidade actual debe terse en consideración a súa suxeición ao xogo 

combinado das determinacións establecidas na Lei 2/2016, do 10 de febreiro; e nomeadamente 

na súa disposición transitoria primeira sobre o réxime urbanístico aplicable aos municipios con 

planeamento non adaptado á LSG. 

Ademais serán aplicables as modificacións vixentes deste Plan, e sobre todo queremos sinalar 

pola súa importancia a Modificación puntual da Normativa do PXOU de 1986 aprobada o 2012-

07-16 (publicada no DOG 2012-07-30). 

2.2.2. INTERPRETACIÓN DO RÉXIME APLICABLE AOS BENS INCLUÍDOS NO CATÁLOGO 

DOS PLANS ANULADOS (PXOM 2003 E OUP 2011). 

Como xa temos citado en puntos anteriores, a LMFAO e a LPCG determinan que non se perde 

a consideración de bens catalogados dos incluídos no Catálogo do PXOM 2003, aínda que 

está anulado (como tamén o está a posterior OUP 2011 que tamén incorporaba ese Catálogo 

de 2003). Dada a súa importancia no presente caso, compre aclarar e matizar o significado e 

as implicacións legais destas determinacións da LMFAO e a LPCG na súa aplicación 

urbanística: 

A LMFAO establece no seu artigo 86 o seguinte: “Para os efectos da protección do patrimonio 

cultural e da aplicación da Lei do patrimonio cultural de Galicia, a simple declaración de 

nulidade do instrumento de ordenación urbanístico non implicará a perda da condición 

de bens declarados de interese cultural ou de bens catalogados dos bens incluídos no 
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catálogo do instrumento de ordenación anulado, sendo de aplicación en todo caso o 

réxime derivado da lexislación indicada”.  

O significado deste artigo non ofrece dúbidas, establecendo que os bens deses catálogos dos 

plans anulados (como o PXOM 2003 e a posterior OUP 2011) non perderán a condición de 

bens catalogados (e compre aclarar que aquí so se está a falar de non perder a condición de 

catalogación, non de que sexa aplicable a regulación do ben catalogado no plan anulado), 

séndolles de aplicación en todo caso o réxime derivado da Lei do patrimonio cultural de Galicia. 

En referencia áo risco de perda de condición de bens catalogados, se pode entender este 

perigo (aos efectos do planeamento municipal aplicable) naqueles bens que estando 

catalogados no plan anulado non estén protexidos ou catalogados no plan realmente vixente (o 

PXOU 1986), pois só estarían protexidos polo plan anulado (PXOM 2003 e a posterior OUP 

2011), pero nos casos de bens que tamén están protexidos no plan vixente (e hai varios destes 

casos no presente ámbito), incluso se podería entender como innecesaria a aplicación ou 

recuperación das fichas do plan anulado (e como moito, se podería entender como engadible e 

complementaria a maior protección que lle poida ofrecer o plan anulado sobre a que xa 

establece o plan vixente, se esta é menor). 

Pola súa banda, a LPCG establece no seu artigo 31.4 o seguinte: “A suspensión ou a 

anulación do planeamento urbanístico non determinará por si mesma a exclusión do 

Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia daqueles bens incluídos nel conforme o artigo 

30, agás cando a anulación derive dunha causa de nulidade relacionada coas determinacións 

do planeamento en materia de patrimonio cultural ou do propio catálogo urbanístico”. E ese 

artigo 30 citado refírese a que “Os bens inmobles que, polo seu interese cultural, se recollan 

individualmente singularizados nos instrumentos de planeamento urbanístico e ordenación do 

territorio, intégranse no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia”. 

O significado deste artigo 31.4 da LPCG (anterior no tempo ao xa citado da LMAFO) abonda 

sobre a mesma cuestión que a LMAFO, respecto de que non se exclúen do Catálogo do 

Patrimonio Cultural de Galicia aqueles bens que teñan entrado automaticamente nel por estar 

incluídos nos instrumentos de planeamento urbanístico, aínda que se anulen os citados 

planeamentos (agás cando a anulación derive dunha causa de nulidade relacionada coas 

determinacións do planeamento en materia de patrimonio cultural ou do propio catálogo 

urbanístico), e esta determinación non fai referencia algunha ao réxime que se aplicaría a eses 

bens, entendendo que será o réxime xeral aplicable ao citado Catálogo do Patrimonio Cultural 

de Galicia, por tanto as Fichas do plan anulado teñen neste caso aínda menos protagonismo 

(ningún) que na LMFAO. 

Queda claro ao abeiro dos dous artigos citados da LMFAO e a LPCG o mantemento da 

catalogación e protección dos bens, pero non tanto o réxime concreto aplicable, pois a estes 

efectos só citan a Lei 5/2016, do Patrimonio Cultural de Galicia e o Catálogo do Patrimonio 

Cultural de Galicia, quedando en entredito o réxime ou o nivel de aplicación da Normativa ou 

das Fichas do Catálogo do plan anulado. 

As fichas do Catálogo de 2003 (e da OUP 2011 por referencia ou incorporación) recollen varios 

tipos de contidos: 

a) Ao principio os datos de localización, arquivo, foto e plano e grao de catalogación ou 

protección. 
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b) Datos descritivos do estado actual, volumes, formas, tipoloxías, materiais e lesións ou 

impactos. 

c) Propostas de protección do ben existente, tipoloxías, materiais e condicións estéticas, 

reformas necesarias e prohibicións. 

d) Propostas de aumento de volume sobre o existente, con indicación de parámetros de 

volume, materiais e tipoloxías. 

Si ben as condicións dos apartados a), b), e c) se poden encadrar dentro das condicións de 

catalogación e protección do ben, e por tanto se deberían considerar aplicables dentro do 

marco das facultades que as leis citadas refiren como “perda da condición de bens catalogados 

dos bens incluídos no catálogo do instrumento de ordenación anulado”, nembargantes, as 

condicións de ordenación volumétrica que se recollen do apartado d) desas fichas, 

referidas aos aumentos de volume (sobre o existente do ben que se protexe) só se poden 

entender como o traslado á propia ficha da ordenación volumétrica establecida ou pretendida 

do PXOM 2003 ou da OUP 2011 no contorno do ben (ou no intento de encaixe volumétrico do 

ben no contexto externo de ordenación xeral do Plan, xeralmente dotado cun maior volume), 

pero en todo caso trátase de condicións de ordenación –e non de catalogación e/ou protección 

do ben- do PXOM 2003 ou da OUP 2011, que están anuladas na súa totalidade, e por tanto 

non se deberían considerar aplicables, pois sería como aplicar a ordenación dos plans 

anulados, aínda que se teñan incluído na Ficha do Catálogo.  

En calquera caso, o propio Concello de Ourense, ante as dúbidas derivadas da aplicación de 

ambas regulacións (o PXOU 1986 e o Catálogo de 2003 –por referencia ou incorporación na 

OUP 2011-), ten solicitado aclaracións a este respecto á Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural, e as resolucións son as seguintes: 

Contestación de Decembro 2016: 

CONCLUSIÓN 

Os bens incluídos no Catálogo do patrimonio cultural de calquera figura de 

planeamento forman parte do Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. 

Cando a causa da anulación dun planeamento non estea vinculada co Catálogo nin 

coas determinacións en materia de patrimonio cultural, enténdese que os elementos 

contidos no Catálogo dese planeamento anulado seguen a formar parte do Catálogo do 

Patrimonio Cultural de Galicia. 

Se ben a conclusión anterior é unha cita da lei sen mais interpretacións, a contestación de xuño 

de 2017 xa aclara máis cuestións ao respecto: 

De todo elo, conclúese que son de aplicación tanto o catálogo do PXOU '86 como o do 

D.187/2011. 

.......... 

Parece que, por seguir unha orde cronolóxica das sucesivas sentenzas, no que á 

valoración do patrimonio cultural se refiren, ten prevaleza o Decreto 187/2011 

fronte a o PXOU do 1986. 

En calquera caso, segue sen aclararse se a normativa e as fichas de Catálogo de 2003 son 

válidas total ou parcialmente, pero o que sí aclara é que consideran que ten prevaleza o 
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Decreto 187/2011 fronte ao PXOU de 1986 no que á valoración do patrimonio cultural se 

refire, polo tanto coincide co criterio anteriormente exposto de considerar que das fichas 

dos plans anulados só sería válido o nivel de protección asignado, e as condicións de 

protección do ben, que son as determinacións que valoran o patrimonio cultural. 

Compre sinalar que o PXOU de 1986 non ten un Catálogo propiamente dito (aínda que na 

documentación do propio PXOU se denomina así en moitas ocasións), senón unhas condicións 

de protección particulares (aínda que non sempre individualizadas edificio a edificio) 

clasificadas por rúas (no caso dos elementos situados no solo urbano que nos ocupa, pois nos 

elementos situados fora do solo urbano as condicións son aínda máis xenéricas), e a 

correspondente grafía en planos de ordenación (complementada no solo urbano con 

fotografías xerais nas que se sinalan numericamente os edificios por rúas). 

En resume, tendo en conta os razoamentos técnicos e xurídicos anteriormente expostos, imos 

a considerar como aplicables as condicións da Ficha do PXOM 2003 - OUP 2011 

referidas a catalogación e protección do ben existente, pero non as referidas a aumentos 

de volume. 

Aínda que os informes técnicos e xurídicos municipais mostraban inicialmente dúbidas a 

respecto desta interpretación, deixando o pronunciamento final en mans da Consellería de 

Cultura e Turismo, este razoamento ten sido considerado, non rexeitado, e por tanto aceptado 

(dado que valora como axeitada a solución de alturas e áticos das fachadas á rúa Santo 

Domingo dende o punto de vista cultural, e esa solución non se pode realizar sen esa citada 

interpretación da validez parcial do Catálogo do PXOM 2003 - OUP 2011) pola Consellería de 

Cultura e Turismo, como así o reflexa no seu informe de 23/11/2018 da Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural, emitido sobre o presente Estudio de Detalle. 
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3. ÁMBITO DO ESTUDIO DE DETALLE. 

3.1. A DELIMITACIÓN DO ÁMBITO.  

Aos efectos de acadar unha maior simplicidade normativa e regulatoria, dado que os 

problemas na tramitación do proxecto se deron só na parte do edificio con fronte á rúa Santo 

Domingo, o ámbito limitábase inicialmente as parcelas con fronte a esa rúa (parcelas 14, 15 e 

16), pero o informe da Consellería de Cultura e Turismo de 23/11/2018 ten inducido a amplialo 

á totalidade das parcelas da propiedade. 

A luz de todo o ata agora exposto, o ámbito do Estudo de Detalle así definido (738,02 m2 de 

superficie en planta do conxunto de parcelas) recóllese na seguinte imaxe: 

 

As sete parcelas orixinais nas que se deben reordenar os volumes, son as correspondentes as 

referencias 10 a 16 deste cuarteirón. 

Para equilibrar ou coordinar mellor o planeamento e a edificación, o proxecto inicial único para 

o conxunto de parcelas deberá dividirse en dúas partes ou edificios distintos: un para as 

parcelas con fronte á rúa Santo Domingo e outro para as parcelas con fronte á Avenida Buenos 

Aires, nas condicións recollidas no apartado 5.2.1 da presente memoria. 

3.2. ESTRUTURA DA PROPIEDADE. 

As citadas parcelas catastrais que conforman o ámbito do E.D. pertencen á mesma 

propiedade, cuxos datos son os seguintes:  

PROMOCIONES ROGAU, S.L. 

CIF/NIF: B-32.159.121;  
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Enderezo: EMILIA PARDO BAZÁN, 54, BAIXO 3, OURENSE  

Representada legalmente por: 

Dª ELICIA OTERO RODRÍGUEZ 

CIF/NIF: 34.920.020-V;  

Enderezo: EMILIA PARDO BAZÁN, 54, BAIXO 3 OURENSE 
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4. CONDICIÓNS ACTUAIS DO ÁMBITO 

4.1. CARACTERIZACIÓN DAS PARCELAS. 

O ámbito do presente Estudo de Detalle atópase situado na confluencia da Rúa Santo 

Domingo coa Avenida de Buenos Aires, no interior da cidade de Ourense. 

Este conxunto está formado por 7 referencias catastrais diferentes, e as únicas nas que aínda 

queda algunha construción son as de Rúa Santo Domingo 50 e 54 (nestes intres quedan as 

fachadas destes edificios nos frontes das rúas), téndose derribado completamente o resto dos 

antigos edificios destas parcelas: 

 

Superposición das parcelas reais (en cor azul) sobre a base catastral 

  Ref. Catastral  Dirección postal 
Sup. 
Catastro  

Sup. 
Reconstr 

Parcela 10 3884010NG9838S0001JT. Avenida de Buenos Aires, número 7 224 209,08 

Parcela 11 3884011NG9838S0001ET Avenida de Buenos Aires, número 5 62 55,55 

Parcela 12 3884012NG9838S0001ST Avenida de Buenos Aires, número 3 45 45,96 

Parcela 13 3884013NG9838S0001ZT Avenida de Buenos Aires, número 1 31 31,71 

Parcela 14 3884014NG9838S0001UT Rúa Santo Domingo, número 50 35 41,12 

Parcela 15 3884015NG9838S0001HT Rúa Santo Domingo, número 52 154 161,66 

Parcela 16 3884016NG9838S0001WT Rúa Santo Domingo, número 54 206 192,94 

    Total 757 738,02 

 

A configuración do conxunto de parcelas é irregular (pero sensiblemente rectangular) cunha 

superficie total en planta de 738,02 m² (a estes efectos as superficies reais das parcelas 
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reflectidas no cadro anterior son reconstrucións aproximadas, pois o conxunto do solar está 

explanado e sen construcións). 

4.2. CONDICIÓNS DE URBANIZACIÓN. 

Este conxunto de parcelas merecen a calificación de soares, por estar situadas en solo urbano, 

contar con acceso rodado por viais completamente urbanizados, e contar con tódolos servizos 

urbanísticos necesarios de abastecemento de auga, evacuación de augas residuais, 

subministro de enerxía eléctrica, instalacións de telecomunicacións, etc. 

4.3. CONDICIÓNS DO PLANEAMENTO VIXENTE. 

Unha vez caracterizadas as condicións xerais do complexo planeamento vixente no apartado 

2.2, procedese no presente apartado a caracterización concreta e detallada do ámbito. 

4.3.1. PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1986. 

Ás previsións do planeamento urbanístico municipal no ámbito do E.D. son as que se recollen 

no seu plano de Ordenación a Escala 1/2.000 (folla 20) que se reproduce de seguido. 
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Clasificación do solo no PXOU de 1986 (Detalle da folla 20 do Plano de Ordenación a Escala 1/2.000) 
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Complementariamente no plano de Sistemas Xerais e Xestión a Escala 1/2.000 establécense 

condicións xerais e observacións detalladas para cada couzada (neste caso é a couzada nº 

27), que se reproducen a continuación (sinalando en negriña aquelas condicións que máis 

afectan ao ámbito): 

Zona 27 

Suelo urbano consolidado en su mayor parte como manzana cerrada densa. Por 

la Calle Santo Domingo se tendrá en cuenta que los edificios catalogados como 

de valor singular deberán dar cumplimiento a su normativa especifica. Por la Calle 

Ramón Cabanillas-Valle Inclán se fija una altura de cornisa de 30,60 m. con un número 

máximo de plantas de 9. 

 
Xestión do solo no PXOU de 1986 (Detalle da folla 20 do Plano de Sistemas Xerais e Xestión a Escala 1/2.000) 

O ámbito do E.D. atópase, segundo se desprende destes planos de Ordenación e Xestión a 

escala 1/2.000 do PXOU de Ourense de 1986, totalmente incluído no núcleo urbano de 

Ourense, e incluído na súa totalidade na zona de ordenanza “Manzana Cerrada Densa”. 

Ademais serán aplicables as condicións modificadas ou complementarias que se establecen na 

Modificación puntual da Normativa do PXOU de 1986 aprobada en 2012, que se reproducen de 

seguido nos aspectos máis relevantes para o presente caso. 



Estudo de Detalle reordenación volumes S. Domingo/B. Aires. Ourense.       Documento Aprobación Inicial 

 

Mª del Consuelo González García. Arquitecta          20 

DESSA URBANISMO, SLNE. Manuel Quiroga, 13 36002 Pontevedra Tf. 986 853603/649233440 

 

Condicións xerais de volume  

As condicións xerais de volume aplicables na zona de ordenanza “Manzana Cerrada Densa” 

son as seguintes: 

 

Neste caso a aliñación interior no plano de ordenación está marcada xusto polo limite do 

conxunto das parcelas (aínda que medindo na realidade o fondo sinalado de 20 m., aínda 

excede varios metros do fondo real das parcelas), que quedan así incluídas na súa totalidade 

dentro da banda ou fondo edificable en altura.  

A altura que sinala o citado plano nesta zona é 6A (6 plantas e ático). As condicións xerais de 

altura son as que se recollen na seguinte reprodución da normativa: 
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Complementariamente, as condicións xerais para os áticos son as que se reproducen de 

seguido: 
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Condicións para os edificios catalogados de valor singular 

Ademais, as tres parcelas con fronte a Rúa Santo Domingo son as únicas do ámbito que están 

grafadas no seu fronte coa trama que na lenda dos planos de ordenación se reproduce no 

grupo de “CONSERVACIÓN” como “conservación de fachadas”, por tanto serán considerados 

como “edificios catalogados como de valor singular”, tal como se recollía no texto anteriormente 

reproducido do PXOU sobre a Zona 27. 

Por tanto, ademais das condicións xerais anteriores, por recollerse nos planos algún tipo de 

protección ou conservación para edificios de valor singular (como neste caso, para as tres 

edificacións finais do fronte da rúa Santo Domingo), deberanse ter en conta tamén as 

condicións xerais recollidas no apartado 3.5.a da normativa (en concreto neste caso as do 

punto 3.5.a.3. Edificaciones de conservación de fachadas) e as particulares recollidas no 

apartado 4.0. Ordenanzas particulares de diseño para edificaciones de valor singular da 

normativa, máis as específicas que se sinalen para a rúa, couzada ou para a edificación 

concreta de que se trate, condicións todas elas que reproducimos de seguido: 
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Como se pode observar só se establecen condicións particulares para o edificio 50 (que 

corresponde co edificio en esquina da rúa Santo Domingo nº 50), onde se permiten engadir 

dúas plantas máis con galería, en total 5 plantas e un ático retranqueado (5+A, por tanto unha 

planta menos das permitidas con carácter xeral polo PXOU nesta parte da couzada), e no resto 

das parcelas as condicións xerais refírense a forma de medición das alturas, a conservación 

das fachadas de pedra e outras condicións que non afectan significativamente ao volume 

permitido que terá que reaxustar o presente E.D., por tanto nas parcelas 52 e 54 as condicións 

de volume serán as xerais que establece o PXOU, en total 6 plantas e un ático retranqueado 

(6+A), que se medirán segundo as precisións indicadas. Non se establecen condicións 

particulares na Avenida de Buenos Aires, por tanto nelas as condicións de volume serán as 
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xerais que establece o PXOU, en total 6 plantas e un ático retranqueado (6+A), sen outros 

condicionantes. 

Igualmente para as edificacións en solares próximos a edificios de valor singular deberán 

cumprirse as condicións do punto 3.5.a.5. Edificaciones en solares próximos a edificios de valor 

singular que reproducimos de seguido: 

 

4.3.2. FICHAS DE CATÁLOGO DO PXOM DE 2003. 

Tamén como xa temos citado, de conformidade co establecido polo artigo 86 da LMFAO (e do 

artigo 31.4 da LPCG), a declaración de nulidade do PXOM 2003 non implica a perda da 

condición de bens catalogados dos incluídos no seu catálogo, e tanto a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria como o Concello están de acordo en que se apliquen 

tamén as condicións das respectivas fichas de Catálogo do PXOM de 2003 aos edificios (ou 

parte deles) aínda existentes, pero a aplicación das Fichas correspondentes foi técnica e 

legalmente matizada no apartado 2.2.2, por tanto segundo as conclusións alí recollidas, imos a 

considerar como aplicables as condicións da Ficha do PXOM 2003 referidas a 

catalogación e protección do ben existente, pero non as referidas a determinacións de 

aumentos de volume sobre o existente, que non se poden entender vixentes, pois son 

condicións de ordenación (que corresponderían ao propio PXOM, que está anulado na súa 

totalidade) e non de protección. 

As edificacións de Rúa Santo Domingo 50 e 54 (as únicas aínda parcialmente existentes neste 

intre na propiedade), estarían neste caso, con Ficha do PXOM 2003, e constan 

respectivamente como Rúa Santo Domingo 48 e 52 nesas fichas. De seguido reproducimos as 

citadas fichas:  
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No caso das parcelas da Avenida de Buenos Aires, dado que non existe xa ningún rastro das 

edificacións orixinais, e ademais como xa temos determinado, non son aplicables das fichas do 
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catálogo de 2003 as condicións de aumentos de volume sobre o existente (agora non existe xa 

nada), xa non as imos a reproducir aquí, por tanto nesas parcelas as condicións de volume 

serán directamente as xerais que establece o PXOU. 

As conclusións máis relevantes (aos efectos do presente E.D.) que ofrecen estas fichas 

(excluídas as referencias de aumentos de volume sobre o existente, por considerar que non 

son aplicables, como xa temos citado) sobre as condicións de catalogación e protección desas 

parcelas (e sobre todo dos elementos aínda existentes nelas) son as que se centran nos 

materiais, as tipoloxías, cores, etc, pero non teñen implicación volumétrica (que son as 

condicións máis limitativas para o E.D.). 

4.3.3. CONDICIÓNS CONXUNTAS DE VOLUME MÁXIMO NO PLANEAMENTO VIXENTE. 

Resumindo o anteriormente exposto as condicións volumétricas son as seguintes: 

• As máis complexas son as referidas á parcela nº 50 da rúa Santo Domingo (por ter tres 

referencias diferentes: as xerais do PXOU 1986, as de edificación singular do PXOU 

1986 e as da ficha de Catálogo do PXOM 2003, aínda que reducidas a dous no caso 

das condicións volumétricas, pois as da ficha de Catálogo do PXOM 2003 se 

determinaron como non aplicables para os aumentos de volume sobre o existente), por 

tanto se aplicarán as condicións particulares de altura e conformación dos áticos que 

se recollen por edificación singular do PXOU 1986 (que son máis restritivas que as 

xerais do PXOU –salvo no referido aos retranqueos dos áticos que son nalgúns casos 

máis reducidos, pero ao pretender a protección de características tipolóxicas, 

enténdese que prevalecen estas condicións particulares-), sendo de aplicación o resto 

das condicións xerais deste PXOU 1986 para o resto de parámetros de volume non 

recollidos expresamente nas de edificación singular.  

• No caso do nº 54, aínda que ten as mesmas tres referencias diferentes da parcela 

anterior, quedan reducidas no caso das condicións volumétricas, pois non ten 

condicións específicas de edificación singular do PXOU 1986 e as da ficha de Catálogo 

do PXOM 2003 se determinaron como non aplicables polo xa citado no apartado 

anterior, por tanto se aplicarán as condicións xerais do PXOM para esta zona: 

ordenanza de “Manzana Cerrada Densa”, cunha altura xenérica de 6 plantas máis ático 

(que se medirán segundo as precisións xerais indicadas para as edificacións 

singulares, en referencia a altura das fachadas a conservar), nun fondo edificable que 

ocupa a totalidade da parcela. 

• No caso do nº 52, non ten edificacións existentes, e aínda que ten dúas referencias 

diferentes, quedan reducidas a unha (as xerais do PXOU 1986) no caso das condicións 

volumétricas, pois aínda que está tramada no plano de ordenación para a conservación 

da fachada, non ten condicións específicas de edificación singular do PXOU 1986, por 

tanto (e en ausencia de edificacións ou fachadas a conservar), se aplicarán as 

condicións xerais do PXOM para esta zona. 

• As catro parcelas de Avenida de Buenos Aires estarían todas na mesma situación, e 

aínda que teñen dúas referencias diferentes, quedan reducidas a unha no caso das 

condicións volumétricas (as xerais do PXOU 1986), pois non teñen condicións 

específicas de edificación singular do PXOU 1986 e as condicións volumétricas da 

ficha de Catálogo do PXOM 2003 se determinaron como non aplicables polo xa citado 
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nos apartados anteriores, por tanto se aplicarán as condicións xerais do PXOM para 

esta zona: ordenanza de “Manzana Cerrada Densa”, cunha altura xenérica de 6 

plantas máis ático. 

En resume, as condicións globais de volume1 para cada unha desas parcelas as podemos 

sintetizar no seguinte cadro. Para non repetir inutilmente condicións exactamente iguais no 

cadro, cando se vaian a repetir as mesmas condicións varias veces aplícase un código de cor, 

detallando os datos correspondentes só na primeira parcela onde se dan esas condicións, e no 

resto só se reproducirá a cor correspondente (entendendo de aplicación os datos grafados na 

primeira parcela con esa cor). 

15

S.D, 52

Documento de 

referencia

Xerais 

PXOU 

1986

(ficha 

Catálogo 

PXOM 

2003)

Xerais 

PXOU 

1986

Xerais 

PXOU 

1986

(Edific. 

singular 

PXOU 

1986)

(ficha 

Catálogo 

PXOM 2003)

Xerais 

PXOU 

1986

(ficha 

Catálogo 

PXOM 

2003)

Xerais 

PXOU 

1986

(ficha 

Catálogo 

PXOM 

2003)

Xerais 

PXOU 

1986

(ficha 

Catálogo 

PXOM 

2003)

Xerais 

PXOU 

1986

(ficha 

Catálogo 

PXOM 

2003)

Altura (nº plantas) 6+A 5+A 5+A 4+A+A 4+A+A 

Altura de cornixa

(metros)

21 Relativa ao 

existente

Relativa ao 

existente

Relativa ao 

existente

Relativa ao 

existente

Ático (retranqueo) 3 m. 3 m. 3 m. á r/ S. 

Domingo e 

2 m. á Av/ 

Buenos 

Aires

Os 

preexistentes 

(1,2 m. á r/ S. 

Domingo e 2 

m. á Av/ 

Buenos Aires)

3,5 m.

Ático (altura entre

forxados)

3,30 m.
-

- - -

Cumio (sobre

forxado teito

ático)

1,50 m.

-

- - -

Pendente máxima

cuberta

40%
-

- - -

Fondo edificable Toda a 

parcela

- - - -

B. Aires, 7B. Aires, 3B. Aires, 1

10

Parcela catastral

Parámetros de 

volume S. Domingo, 50S. Domingo, 54

16 14 13 12 11

B. Aires, 5

 

Por imposición do informe municipal de 1/03/2019, que indica no seu apartado 4: “o retranqueo 

cara á Avenida de Buenos Aires da edificación da rúa Santo Domingo debería cumprir a 

condición 3.3.g.5 do PXOM de 1986 que o fixa en polo menos de 3,00 metros”, este Estudio de 

Detalle, adopta obrigadamente a medida de 3,00 metros para o retranqueo nese punto da 

fronte á Av/ Buenos Aires. 

 

                                                      
1 No caso das condicións de volume do PXOM 2003 que poidan estar referidas a aumentos de volume 

sobre o existente, que se determinaron como non aplicables, sinálanse en cor vermella no cadro seguinte. 

No caso das parcelas nas que incida a condición de edificación singular, na columna das condicións 

xerais do PXOU 1986 aplicaranse tamén as precisións xerais indicadas para as edificacións singulares, 

en referencia á medición de altura respecto das fachadas existentes a conservar. 
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5. DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DA ORDENACIÓN PROPOSTA.  

5.1. CARACTERIZACIÓN DA PROBLEMÁTICA A RESOLVER. 

A inadecuación e disparidade entre o PXOU de 1986, as partes aplicables do Catálogo do 

PXOM de 2003 e a realidade aínda existente no ámbito obxecto do presente E.D., así como os 

requirimentos das administracións (e sobre todo as da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria a respecto das condicións arquitectónicas, volumétricas e de 

protección das partes das edificacións existentes no proxecto que se está a tramitar para o 

conxunto de parcelas) son os motivos que levan á propiedade a impulsar a redacción deste 

Estudo de Detalle, para desbloquear definitivamente a licenza do proxecto que se está a 

tramitar. 

Este ámbito de solo ordénase orixinariamente no PXOU de 1986 como parte dun sector de solo 

urbano na couzada 27, cunha tipoloxía de vivenda multifamiliar en bloques pechados, segundo 

ordenación detallada debuxada nos planos de ordenación, e sendo de aplicación a ordenanza 

de “Manzana Cerrada Densa”, cunha altura xenérica de 6 plantas máis ático, nun fondo 

edificable que ocupa a totalidade das parcelas da propiedade, e cunhas condicións específicas 

tanto do PXOU 1986 para edificacións singulares como das fichas do Catálogo do PXOM 2003 

(que aínda se consideran vixentes para as condicións referidas a catalogación e protección do 

ben existente, pero non as referidas a aumentos de volume sobre o existente), que dan como 

resultado global unhas condicións urbanísticas complexas sobre a totalidade das 7 parcelas do 

ámbito, que xa temos analizado en detalle no apartado 2.2, condicións que se sintetizaron no 

cadro recollido no apartado 4.3.3. 

No proxecto en tramitación se teñen interpretado as condicións específicas de volume tal como 

se recolle na seguinte imaxe do proxecto (onde se remarcan en cor vermella grosa as liñas de 

cornixa –continua- e a de coroación dos retranqueos –a trazos-), que denotan os fortes 

movementos da liña de cornixa que resultan das condicións xerais ou particulares aplicadas 

(neste caso se aplicaron estritamente as condicións de volume das fichas do Catálogo do 

PXOM 2003 nas dúas parcelas de borde) nesta parte final da rúa Santo Domingo, e que serían 

moito máis evidentes se na parcela central se aplicasen as condicións máximas de volume que 

lle da o PXOU (que se recollen no cadro anteriormente citado do apartado 4.3.3), pois no 

proxecto reduciuse a altura máxima permitida nesa parcela en máis de 1,60 m., para adaptarse 

as alturas de forxado das fachadas existentes a ambos lados. 
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As observacións da Consellería de Cultura sobre a composición xeral dos volumes nesa 

proposta do proxecto derivan da súa incongruencia coa homoxeneidade de cornixa das 

edificacións protexidas no resto da rúa Santo Domingo (liña teórica que sinalamos en cor azul a 

trazos na seguinte imaxe), que coinciden coa liña que enmarca a fachada de máis valor do 

principal edificio aínda existente na parcela (o nº 54, proxectado por Vázquez Gulías), e esta 

falta de homoxeneidade é o que se debe corrixir na proposta volumétrica final, pois o resto de 

puntualizacións realizadas durante a tramitación do proxecto pola citada Consellería xa se tiñan 

recollido nese último proxecto. 
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Na zona con fronte á Avenida de Buenos Aires, dado que a Consellería de Cultura non ten 

cuestionado ata agora esa parte do proxecto nas súas últimas versións, non hai problemática a 

resolver, manténdose por tanto como válidas as volumetrías referenciais da última proposta do 

proxecto. 

5.2. PROPOSTA DE ORDENACIÓN. 

Para resolver a problemática analizada no punto anterior elabórase unha modificación da 

composición volumétrica que permita recuperar ese criterio perdido de homoxeneidade das 

cornixas, establecendo unha referencia constante de altura para a fixación da liña de cornixa 

das tres parcelas finais desta rúa, tomando como referencia os niveis de forxados que marcan 

os ocos das edificacións con fachadas aínda existentes a conservar (niveis que encaixan 

bastante ben entre esas dúas fachadas dos nº 50 e 54 da rúa Santo Domingo), e sobre todo as 

alturas no edificio máis outo e de máis valor (o citado nº 54 da rúa Santo Domingo, que xa ten 4 

plantas e se permiten aumentar no plan vixente dúas plantas máis e un ático retranqueado, en 

total 6+A), pero o nivel de cornixa visible en fachada rebaixase unha planta respecto do 

máximo permitido, de 6 a 5 plantas, procedendo a eliminar a última planta permitida (a 6ª) para 

manter en fachada a referencia constante de altura nese nivel (5 plantas), e mantendo o ático 

permitido nas tres parcelas desa rúa. 

Por tanto, (e por contraposición ás elevacións e baixadas de cornixa que se reflicten no 

proxecto anteriormente citado) será o mantemento dun nivel constante desa liña de cornixa 

permitida no conxunto das tres parcelas finais da rúa á que marque a homoxeneidade que 

solicita a Consellería de Cultura na proposta de ordenación do presente E.D., tal como se 

recolle na seguinte imaxe (onde se remarcan en cor azul grosa as liñas de cornixa –continua- e 
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a de coroación dos retranqueos –a trazos- da nova proposta de volumes) sobre a base do 

proxecto anterior (onde se pode observar claramente a eliminación dunha planta na parcela 

central e a completación de cornixa ata a fachada do anterior primeiro ático da edificación da 

esquina, comparativamente coa imaxe da situación anterior que reflicte o proxecto), que 

denotan a nova homoxeneidade proposta das cornixas para esta parte final da rúa Santo 

Domingo. 

  

Liñas de cornixa do Proxecto anterior Liñas de cornixa da Nova proposta 

Este nivel teórico de cornixa permite tamén unha mellor integración dos volumes resultantes na 

esquina coa Avenida de Buenos Aires, pois a edificación da esquina (o nº 50 de Santo 

Domingo) tamén protexida e con fachada aínda existente, pasaría dunha altura de 4 plantas e 

dous áticos (segundo a ficha do PXOM 2003, tal como se recollía no proxecto en tramitación) a 

5 plantas e un ático (que encaixan mellor coas 6 plantas e ático que se permiten na fronte a 

Avenida de Buenos Aires), por tanto esta edificación en esquina queda mellor integrada por 

ambos frontes de fachada ao transformar o primeiro ático do proxecto nunha planta completa 

(que reduce as diferenzas de cornixa coas edificacións colindantes da proposta orixinal, das 

dúas plantas pola rúa Santo Domingo a cero, e pola Avenida de Buenos Aires das dúas plantas 

e media a unha planta e media), mellorando unha estraña solución en esquina de dous áticos 

retranqueados superpostos, que non aportaba nada ao conxunto edificatorio e perceptivo desta 

esquina da couzada, nin a respecto da protección das partes dos edificios aínda existentes. 

En calquera caso, á vista dos informes municipais e sobre todo do informe da Consellería de 

Cultura de 23/11/2018, e para formalizar unha definitiva solución volumétrica para o E.D. 

(agora necesariamente estendida a totalidade das 7 parcelas iniciais, por indicación de tódolos 

informes) partimos da solución inicial do E.D: das cornixas en fachada nas parcelas 14 e 15 
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que a Consellería ten alabado no seu informe de 23/11/18, e a respecto do resto das cuestións 

téñense analizando detalladamente os requirimentos deses informes, onde se indica que o 

presente E.D. debe adaptarse a todas as outras condicións xa recollidas no proxecto (….se 

deben cumprir o resto de consideracións que se apuntan tanto nos informes municipais, como 

das recomendacións que se apuntaron durante as xuntanzas da Consellería de Cultura co(s) 

arquitecto(s) proxectistas, respecto do último proxecto presentado e que coinciden 

substancialmente en aspectos referentes á adición de solares, conservación de fachada 

posterior, áticos retranqueados e composición e actuacións en fachada principal), por tanto 

partiremos das condicións volumétricas, tipolóxicas, conservación da parcelación e outros 

detalles da ordenación que xa se tiñan incorporado ao último proxecto elaborado (tal como se 

nos ten indicado nas reunións coa Consellería de Cultura, os técnicos municipais e o autor do 

proxecto, no que só quedaba por resolver o salto de cornixas que xa tiña rexeitado a 

Consellería nas dúas últimas parcelas da rúa Santo Domingo, razón principal da redacción do 

presente E.D.), condicións que se dan por válidas a tódolos efectos para o presente E:D.  

En razón do antedito, e para a ampliación do ámbito do E.D. ás 7 parcelas, na parte do ámbito 

con fronte a Avenida de Buenos Aires non hai que realizar variacións nin propostas novas 

sobre a última proposta do proxecto nas alturas e fondos a respecto desa rúa, dado que como 

xa temos indicado, a Consellería de Cultura non ten cuestionado ata agora esa parte do 

proxecto na súa última versión (razón pola que inicialmente non se recollía esta parte do 

proxecto nas versións anteriores do presente E.D.), por tanto limitarémonos a reproducir as 

condicións do planeamento e das adaptacións recollidas nesa última versión do proxecto. 

En resume, en virtude destes informes e do resto das reunións citados, realízanse as seguintes 

modificacións no presente E:D.: 

• Incorporanse ao E.D. todalas parcelas da propiedade (as 7 parcelas).  

• Restablecese a hipotética posición da fachada posterior da edificación da rúa Santo 

Domingo nº 52, obra do arquitecto Daniel Vázquez-Gulías (establecendo un patio 

interior non recollido no planeamento).  

• Adecuanse os áticos retranqueados ás ordenanzas nas dúas fachadas, á tipoloxía e 

volume permitido en edificios inventariados na normativa aplicable do PXOU 1986. 

• Establécense (no apartado 5.2.1) recomendacións ou condicionantes para os 

posteriores proxectos de edificación a respecto do resto de cuestións planteadas no 

informe da Consellería de Cultura (conservar, respectar e identificar o parcelario 

orixinal anterior aos derrubos, cos seus lindeiros ou medianeiras no caso dos edificios 

catalogados, co seu núcleo de comunicacións independente -nas condicións 

particulares sinaladas no informe-, e definir no proxecto de execución as solucións 

construtivas e materiais xustificadas na normativa e criterios de conservación e posta 

en valor), asi como nos informes técnicos municipais (que o E.D. concrete as 

condicións estéticas e de composición das novas edificacións e dos seus engadidos), 

por ter un nivel de detalle que supera ao requirido ou permitido a un E.D., e refírense a 

temas que se deben resolver no proxecto da edificación. 

• Ademais, tal como solicita no informe técnico (formalización dunha copia de todo o seu 

contido en soporte dixital (formato dwg) xeorreferenciado que será entregada ao 

concello de acordo co artigo 193.2 do RLSG) procédese a preparar e enviar unha copia 
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dixital en PDF de toda a documentación e unha copia en DWG da planta de proposta 

do E.D. (que é o único que se pode xeoreferenciar), tal como se indica. 

5.2.1. CONDICIÓNS PARA OS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN. 

Por unha banda, o informe da Consellería de Cultura demanda unha serie de axustes ou 

condicións que conlevan un nivel de detalle que supera ao requirido ou permitido a un E.D., 

pero sí se poden recoller nel moitas destas cuestións como recomendacións ou condicionantes 

para os posteriores proxectos de edificación, e a tal efecto imos a recopilar e interpretar no 

presente apartado esas condicións (de obrigado cumprimento para os proxectos que se 

deriven do presente E.D.): 

• A respecto de conservar, respectar e identificar o parcelario orixinal anterior aos 

derrubos, cos seus lindeiros ou medianeiras no caso dos edificios catalogados, (e logo 

das reunións habidas cos técnicos da Consellería de Cultura e cos técnicos municipais) 

enténdese por catalogados os dous edificios aínda non totalmente derrubados da rúa 

Santo Domingo (actuais nº 48 e 52), que son os que se pretenden preservar, e a tal 

efecto sinálanse no E.D. os seus lindeiros ou medianeiras que se deben conservar ou 

remarcar na distribución interior a reflectir nos proxectos (a estes efectos 

representaranse nos planos de ordenación do E.D. estes muros cun espesor teórico de 

30 cm., aos efectos de determinar con precisión os saltos de altura entre parcelas e a 

dimensión do patio que se indica na parcela 16). 

• A respecto de establecer o “seu núcleo de comunicacións independente” cítase no 

propio informe (e a respecto das 3 parcelas da rúa Santo Domingo que se recollían na 

versión informada do E.D.) a seguinte interpretación (.., podendo aceptar como 

excepcionalidade a das tres parcelas que dan fronte á rúa Santo Domingo, posto que 

dos tres inmobles, o edificio central non está protexido e o dereito conta cunha 

superficie tan reducida que resulta difícil encaixar un programa razoable). Pois ben, e 

unha vez ampliado o ámbito do E.D. á totalidade das parcelas, entendese que o 

mesmo criterio debe ser aplicable ás 4 parcelas da avenida de Buenos Aires, pois as 

parcelas 11, 12 e 13 contan cunha superficie e/ou un fondo tan reducidos (nalgunhas 

delas aínda máis reducidos que os da 14 citada no informe anterior como razón da 

excepción) que resulta difícil encaixar un programa razoable, por tanto considérase que 

tamén deberanse incluir estas tres parcelas coa parcela 10 (de maior superficie) noutro 

único núcleo de comunicacións, pola imposibilidade de encaixar doutro xeito un 

programa razoable. 

• A respecto de “definir no proxecto de execución as solucións construtivas e materiais 

xustificadas na normativa e criterios de conservación e posta en valor”, dado que é 

principalmente unha derivación ou complemento do sinalado nos informes municipais, 

o trataremos conxuntamente nos parágrafos seguintes. 

Por outra banda, os informes municipais entenden oportuno que o E.D. concrete as 

condicións estéticas e de composición das novas edificacións e dos seus engadidos, para 

poder comprobar así o seu axuste ao planeamento vixente. 

A eses efectos imos a recopilar unha serie de condicións dese tipo extraídas tanto do PXOU 

1986 como da normativa do Catálogo do PXOM de 2003 (dada a adaptación concreta das 
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determinacións destes plans locais as tipoloxías e sistemas construtivos empregados na cidade 

de Ourense), que consideramos plenamente aplicables ao presente caso: 

• Proxectos de nova construción sobre os solares de edificios de valor singular do 

PXOU 1986: Os proxectos de nova construción sobre os solares destes, estarán 

suxeitas ás condicións particulares que se reflicten especificamente para eles, e en 

xeral ás características ambientais da súa contorna inmediata. No proxecto de 

intervención reflectiranse e inventariaran todos os elementos significativos existentes 

do interior e da fachada posterior ao obxecto de formularse a súa conservación ou 

exclusión razoada. A Comisión Técnica Municipal para a Protección de Bens Culturais 

(en diante C.T.M.P.B.C.) e a Administración Autonómica competente en materia de 

Patrimonio Cultural, informarán sobre a conveniencia da súa protección, así mesmo 

como da idoneidade do proxecto con respecto a estas ordenanzas.  

• Obras no nivel de conservación de fachadas: Neste nivel permitiranse obras novas 

por sustitución con conservación, consolidación e restauración de todos os elementos 

orixinais das fachadas, mantendo a tipoloxía do edificio e os seus linderos, e nas 

condicións excepcionais sinaladas, poderá ser obxecto de adición a colindantes (neste 

caso as parcelas 14, 15 e 16), pero deben conservarse ou remarcarse nos proxectos 

os lindeiros ou medianeiras das edificacións coas fachadas existentes protexidas (con 

posibilidade de perforacións puntuais deses lindeiros ou medianeiras que sexan 

estritamente necesarias), e poderá conxugarse con esas parcelas contiguas para a 

unificación das comunicacións verticais e aparcamentos baixo rasante. 

• Desmontaxe de fachadas protexidas: Non poderá ser autorizado o desmontaxe de 

fachadas protexidas que supoña a demolición das mesmas e non garanta unha 

reposición dos elementos danados na forma, tamaño e ubicación primitivos, ou cando 

as técnicas constructivas empregadas sexan irreversibles á hora da reconstrución.  

• Protección das carpinterías de fachada, galerías e miradoiros existentes: 

Conservarase ou se reporá a carpintería orixinaria existente de fachadas protexidas, 

así como os elementos significativos de madeira ou fundición, nos edificios con 

fachadas existentes protexidas. Cando debido ao grao de deterioro, sexa imposible a 

restauración e conservación da carpintería existente, admítese a substitución cos 

mesmos materiais e deseños. Manterase a carpintería de madeira a faces exteriores 

ou similar nos ocos que así xa a dispoñan no seu estado actual, e tamén naqueles 

cuxas xambas e linteis presenten o refundido exterior que evidencia aloxar na súa 

disposición orixinal este tipo de carpintería a faces exteriores ou similar, podéndose 

proxectar no resto dos casos os materiais alternativos que se indican nestas 

ordenanzas. Protéxense especialmente os elementos de forxa e cerrallaría que con 

gran variedade de deseño e detalles aparecen en construcións características de certa 

época na evolución da cidade. Por iso prohíbese a súa substitución, e nos casos en 

que sexa normativo, levarase a cabo co lóxico respecto a singularidade e valor destes 

elementos. 

• Edificacions próximas a edificios de valor singular: As edificacions que se 

proxecten en solares existentes ou que se formen por derriba autorizada das antigas 

edificacions, e que se atopen próximos a edificios de valor singular haberán de 
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harmonizar con eles tanto en composición como na utilización de materiais, debendo 

xustificarse cada extremo no correspondente proxecto técnico.  

• Criterios xerais de deseño e composición de fachadas para edificios de nova 

planta: Con carácter xeral aplicaranse as condicións do Art. 17.-Criterios xerais de 

deseño e composición de fachadas para edificios de nova planta do Catálogo do 

PXOM de 2003.  

• Elementos construtivos, materiais e acabados nos edificios de nova planta ou 

nas partes agregadas aos edificios de valor singular: Aplicaranse as seguintes 

condicións por tipo de elemento: 

o Fachadas: Como norma xeral utilizarase o granito labrado e/ou abuxardado 

máis coincidente co do propio edificio ou o granito abuxardado do tipo Trasalva 

ou similar, é dicir, de tonalidades tostadas, textura granulosa e dureza 

intermedia, cortado a cinco caras, macizo, de espesor mínimo 12 cm., para as 

novas fábricas. Os despeces serán a base de fiadas horizontais, coherentes 

coa disposición dos ocos e coa propia natureza construtiva do material. A 

xunta realizarase con morteiro de cal e area. Excepcionalmente poderán 

aceptarse solucións alternativas, baixo criterio da C.T.M.P.B.C. en función da 

valoración proposta, e a aprobación da Administración responsable do 

Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.  

o Balcóns corridos, balcóns voados e solainas: Estes elementos construtivos, 

que aparecen con certa frecuencia en edificios do Inventario, poderanse utilizar 

como pezas estruturantes da composición da fachada dos que a teñen 

protexida ou os de nova planta situados ao seu carón. Os balcóns serán 

sempre de pezas de cantería de labra da mesma pedra que a fachada. 

o Ocos de fachada, varandas, machóns e recercados: Serán de compoñente 

vertical (ou cadrada en caso extremo puntual, debidamente xustificado), 

arrincando desde o forxado de piso. A súa altura estará comprendida entre 

2,15 e 2,50 metros. Os ocos en planta baixa non están suxeitos a estas 

limitacións, aínda que deberán estar en consonancia cos do resto da 

edificación. 

As varandas serán metálicas, de madeira ou pedra cando a carpintería estea 

disposta abrindo cara ao interior, e poderán ser de madeira ou metálicas canto 

esta colóquese a faces exteriores con apertura cara a fóra. 

A anchura dos panos de muro entre ocos de fachada, para preservar o carácter 

xeral dos edificios protexidos, será preferentemente maior a 1,00 metro, 

podendo ser menor en casos xustificados nas partes centrais das fachadas 

para os edificios situados a carón dos que teñen a fachada protexida. 

o Carpintería de fachada: As carpinterías serán preferentemente de madeira 

protexida con lasures ou pintada ao esmalte e colocada a faces exteriores ou 

interiores, podendo tamén utilizarse o metal lacado, sempre que as súas 

dimensións e composición harmonicen coa contorna e conten co informe 

favorable da C.T.M.P.B.C. e da Administración responsable en materia de 

Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Permítese a dobre fiestra no interior 
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cando orixinariamente a carpintería estea colocada en faces exteriores, a fin de 

garantir unha maior estanquidade. 

Os balcóns a faces exteriores con apertura cara ao exterior levarán o 

correspondente aparello para atrancar as follas na súa posición de abertas 

sobre a fachada. Neste tipo de balcón admítense balaustradas de madeira. 

Prohíbense carpinterías dispostas a faces exteriores abrindo cara ao interior, e 

tamén as corredizas. 

Non se permiten carpinterías ocultas nin vidros fixos montados sobre 

xunquiños de sección inferior á das carpinterías practicables, excepto en 

plantas baixas, que se adaptarán ás utilizadas nas tipoloxías inventariadas. 

Os panos cegos seguirán os despeces dos acristalados, é dicir, non se porán 

panos cegos a base de pezas enteirizas con modulación distinta dos 

acristalados, debéndose en calquera caso a unha composición unitaria e 

estudada. 

Prohíbense expresamente as carpinterías de aluminio anodizado, e as de 

aceiro inoxidable, ata en plantas baixas. 

Prohíbense os acristalamentos que simulan despeces a base de tiras de 

materiais pegados ao vidro ou con xunquiños e pezas de carpintería sen 

función sustentante. 

o Cores recomendadas: Deberanse utilizar lasures, pinturas de aceite, de cor 

branca, verde ou vermello, sen limitar o uso doutras cores dos cales existen 

precedentes no conxunto de edificios protexidos. 

o Persianas: Recoméndase o uso de fraileros ou contras interiores. Autorízanse 

persianas de materiais plásticos, ou de aluminio lacado en cores claras, 

excluíndo os tons próximos ás cores da madeira, sempre que se dispoñan polo 

interior da carpintería. 

Prohíbense as caixas exteriores, incluso as de dimensións reducidas 

incorporadas a certos modelos de carpintería de plástico ou aluminio. 

Serán preceptivas a restauración e conservación destes elementos cando 

existan nunha fachada de edificio suxeito a protección de fachadas. 

o Cerrallaría: Os ocos de balcóns sen voo que abran cara ao interior 

protexeranse contra caídas mediante elementos de cerrallaría, admitíndose as 

varandas de forxa, as metálicas a base de tubo, perfís e platinas, etc. e 

madeira, que se colocarán ancoradas entre as caras interiores do oco, sen 

sobresaír do plano da fachada, e poderanse pintar ao esmalte e tamén con 

pinturas a base de partículas metálicas, evitando dourados e prateados. 

o O deseño dos elementos de cerrallaría poderá interpretar os esquemas 

tradicionais ou aplicar solucións formais actuais cos criterios de integración na 

contorna, rexeitándose solucións imitativas de balaustres de forxa tradicional, 

salvo en actuacións de restauración ou de reposición de elementos protexidos. 
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• Medianeiras: Os panos medianeiros e paredes unidas ao descuberto deberán tratarse 

ou decorarse cos mesmos materiais que a fachada ou con outros de suficiente 

calidade; en todo caso, de forma que o seu aspecto e calidade sexan tan dignos como 

os da fachada. As solicitudes de licenzas que impliquen deixar medianeiras ou paredes 

unidas á vista terán que incluír as condicións relativas ao tratamento que deba darse ás 

mesmas. Será responsabilidade do propietario do edificio máis alto decorar e conservar 

os muros que aparezan ao descuberto sobre parcelas non edificables ou sobre 

edificaciones contiguas, na parte que exceda da altura permitida polas ordenanzas 

correspondentes. 

• Áticos retranqueados: A fachada do ático realizarase xeralmente, co mesmo 

tratamento que a de edificación baixo cornixa, aínda que, excepcionalmente poderán 

aceptarse solucións alternativas baixo criterio da C.T.M.P.B.C. e da Administración 

responsable do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, en función da valoración da 

proposta ou das preexistencias, preferentemente rematadas en materiais de acabado 

lixeiro.  

• Cubertas: Con carácter xeral aplicaranse as condicións do Art. 19.- Cubertas do 

Catálogo do PXOM de 2003. 

• Marquesiñas, toldos e letreiros publicitarios: Con carácter xeral aplicaranse as 

condicións do Art. 20.- Marquesinas, toldos e letreiros publicitarios do Catálogo do 

PXOM de 2003. 
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6. ESTUDIO COMPARATIVO DE EDIFICABILIDADES E VOLUMES. 

6.1. SUPERFICIES E VOLUMES EDIFICABLES RESULTANTES DA PROPOSTA A 

RESPECTO DAS INICIAIS. 

As condicións volumétricas iniciais derivadas do planeamento vixente para as parcelas 

(tomando sempre as máis restritivas, ou no caso de edificacións protexidas, as que ofrecen 

unha maior ou mellor protección tipolóxica e patrimonial -que normalmente son tamén as máis 

restritivas volumétricamente- do conxunto de condicións que temos analizado ata agora no 

apartado 2.2) podemos resumilas numericamente por niveis ou plantas (en m2 construídos e 

totalizando tódalas parcelas por grupos homoxéneos dunha mesma altura) e facelo 

comparativamente coas da proposta do E.D. (tomando as que se recollen nos planos de 

ordenación) no seguinte cadro: 

Nivel Tipoloxía Vixente Proposta Diferencia % 

1 Planta completa 738,02 738,02 0,00 0 

2 Planta completa 738,02 684,12 -53,90 -7,30% 

3 Planta completa 738,02 684,12 -53,90 -7,30% 

4 Planta completa 738,02 684,12 -53,90 -7,30% 

5 Planta completa 738,02 684,12 -53,90 -7,30% 

6 Planta completa/Ático 709,18 614,73 -94,45 -13,32% 

7 Ático 573,48 372,38 -201,1 -35,07% 

 Total m2 construídos 4.972,76 4.461,61 -511,15 -10,28% 

As condicións comparadas (paramétricas por parcela e volumétricas agrupadas) entre o 

planeamento vixente e a proposta do E.D. para as parcelas (totalizando as condicións 

volumétricas que se recollen no cadro anterior e desglosando o resto de información 

paramétrica de volume diferenciada por parcela ou por grupos homoxéneos) podemos 

resumilas numericamente no seguinte cadro: 

Parámetros de volume 

Planeamento vixente Proposta do E.D. 

Parcela 
16 

Parcela 
15 

Parcela 14 Parcelas 
10,11,12,13 

Parcela 
16 

Parcela 
15 

Parcela 14 Parcelas 
10,11,12,13 

S. Dom. 
54 

S. Dom. 
52 

S. Dom. 50 B. Aires 
1,3,5,7 

S. Dom. 
54 

S. Dom. 
52 

S. Dom. 50 B. Aires 
1,3,5,7 

Altura (nº plantas) 6+A 6+A 5+A 6+A 5+A 5+A, 6+A 5+A  6+A 

Altura cornixa (m.) 20,23 21 16,14 21 16,63 16,37 16,14 19,63 (media) 

Ático (retranqueo) 3 m. 3 m. 3 m. á r/ S. 
Domingo e 
2(+1)2 m. á 
Av/ Buenos 

Aires 

3 m. 3 m. 3 m. 3 m. á r/ S. 
Domingo e 
2(+1)2 m. á 
Av/ Buenos 

Aires 

3 m. 

Ático (altura entre 
forxados) 

3,30 m. 3,30 m. 3,30 m. 3,30 m. 3,00 m. 3,00 m. 3,00 m. 3,00 m. 

Cumio (sobre forxado 
teito ático) 

1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. 

Pendente máx. cuberta 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Fondo edificable Todo Todo Todo Todo 19,75 
(medio) 

Todo Todo Todo 

                                                      
2 Como xa temos indicado, por imposición do informe municipal de 1/03/2019, este Estudio de Detalle, 

adopta obrigadamente a medida de 3,00 metros para o retranqueo nese fronte á Av/ Buenos Aires. 
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Como se pode observar, a proposta do Estudo de Detalle rebaixa sempre os parámetros a 

respecto do permitido polo planeamento actualmente vixente, pois sempre se baixa 

substancialmente a altura respecto da máxima permitida (tanto a de cornixa como a dos áticos, 

mais tamén as das cubertas en moitas zonas), incluso nas parcelas en que se mantén o 

máximo nº de plantas permitido, e ademais se introduce un patio non previsto e se reaxustan á 

baixa outros parámetros. 

Tense realizado un modelizado gráfico en 3D dos volumes resultantes das dúas versións e se 

teñen consultado os parámetros de volume total, e desa contabilización global resultan 

diferencias na redución de volumes totais similares as obtidas pola contabilización de superficie 

construída, pero magnificadas polo efecto da redución complementaria de altura, segundo se 

reflicte no cadro seguinte. 

Parámetro Vixente Proposta Diferencia % 

M2 construídos totais 4.972,76 4.461,61 -511,15  -10,28% 

M3 Volume Total  17.249,19 14.755,44 -2.493,75  -14,46% 

 

Como se pode comprobar, a redución de volume que efectúa o E.D.) supón un 14,46% menos 

respecto do volume máximo permitido polo planeamento actualmente vixente e un 10,28% 

menos a respecto da edificabilidade total inicial permitida vixente, o que xustifica 

suficientemente o cumprimento do disposto no punto 2 b) do artigo 192 do RLSG, tal como se 

pode observar graficamente tamén nas imaxes que se axuntan a continuación. 
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Planeamento vixente Proposta do E.D. 

  
Superposición 

 

Reconstrución en 3D dos volumes das distintas opcións. 
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7. CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN URBANÍSTICA VIXENTE  

7.1.1. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LSG.  

Tal como temos sinalado no apartado 1.2, o presente E.D. encaixa e cumpre coas facultades e 

os obxectivos que se asignan a estes instrumentos na LSG e no RLSG, e entre eles 

sinalábamos expresamente os seguintes (segundo o artigo 192 do RLSG, sinalando en negriña 

as máis adaptadas ao presente caso): 

b) Ordenar os volumes edificables (artigo 79.1.b) da LSG). 

......... 

c.1) Condicións de integración das edificacións no seu contorno. 

c.2) Condicións de intervención nos inmobles do patrimonio, ou nas 

edificacións obxecto de protección urbanística e no seu contorno. Neste 

........ 

c) Concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións 

complementarias do planeamento (artigo 79.1.c) da LSG). 

Ademais na LSG e no RLSG se contemplan outras características e limitacións para os 

Estudos de Detalle que recollemos nos seguintes apartados: 

Condicións limitativas para os Estudos de Detalle. 

Segundo o artigo 79 da LSG e 192 do RLSG, os Estudos de Detalle en ningún caso poderán 

(sinálanse en cursiva as limitacións literais da lexislación citada) realizar ningunha das 

seguintes accións:  

a) Alterar o destino urbanístico do solo (artigo 79.2.a) da LSG). 

O E.D. non contempla ningunha alteración do destino urbanístico do solo porque non actúa 

sobre estes parámetros. 

b) Incrementar o aproveitamento urbanístico (artigo 79.2.b) da LSG). 

O E.D. non incrementa o aproveitamento urbanístico, senón que o reduce, entre un 10,28% e 

un 14,46% (segundo o parámetro escollido), tal como se puido comprobar no apartado 6 

anterior. 

c) Reducir as superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas 

(artigo 79.2.c) da LSG). Entenderase por dotacións públicas, ademais dos viais e dos 

espazos libres, os equipamentos públicos e as infraestruturas. 

O E.D. non reduce as superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas 

porque non actúa sobre ningún destes elementos. 

d) Prever a apertura de vías de uso público que non estean previamente recollidas no 

plan que desenvolvan ou completen (artigo 79.2.d) da LSG). 

O E.D. non prevé a apertura de vías de uso público porque non actúa sobre estes elementos. 

e) Aumentar a ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de 

uso (artigo 79.2.e) da LSG). 
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O E.D. non aumenta a ocupación do solo ou a intensidade de uso, nin as alturas, que se 

homoxenéizan (segundo establece o artigo 79.1.c) da LSG, para adaptarse as condicións 

impostas polo órgano competente en materia de patrimonio cultural), sen superar as máximas 

do planeamento vixente. 

f) Parcelar o solo (artigo 79.2.f) da LSG). 

O E.D. non contempla ningunha alteración da parcelación do solo porque non actúa sobre o 

parcelario. 

g) Non ter en conta ou infrinxir as demais limitacións que lles impoña o correspondente 

plan (artigo 79.2.g) da LSG). 

O E.D. non infrinxe as demais limitacións que lle impón o correspondente plan. 

h) Establecer novos usos e ordenanzas (artigo 79.2.h) da LSG). 

O E.D. non contempla ningunha alteración dos usos e ordenanzas, porque non actúa sobre 

estes parámetros. 

Contido e documentación dos Estudos de Detalle. 

O contido e documentación dos Estudos de Detalle, segundo establece o artigo 193 do RLSG 

conterán os documentos xustificativos dos aspectos sobre os que versen e, como mínimo, os 

seguintes: 

a) Memoria xustificativa da conveniencia da súa redacción, e explicativa das 

solucións adoptadas e da súa adecuación ás previsións do plan que 

complementen, así como do cumprimento das exixencias legais e regulamentarias 

que lles sexan de aplicación. 

Cando se modifique a disposición de volumes efectuarase un estudo comparativo da 

superficie edificable resultante por aplicación das determinacións previstas no 

plan e das que se obteñen no estudo de detalle, xustificando o cumprimento do 

disposto no punto 2 do artigo 192 do RLSG. 

b) Planos de información da ordenación pormenorizada do ámbito afectado 

segundo o planeamento vixente. 

c) Planos de ordenación a escala adecuada e, como mínimo a 1:500, que expresen 

as determinacións que se completan, modifican ou reaxustan, con referencias 

precisas á nova ordenación e a súa relación coa anterior, e análise gráfica dos 

volumes ordenados, se é o caso, comprensivo do seu ámbito e do seu contorno. 

d) Calquera outro documento que poida contribuír á xustificación da proposta. 

Como se pode observar no índice do presente traballo e no listado de planos, contéñense 

todos estes aspectos e documentación. 

7.1.2. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO PLANEAMENTO VIXENTE.  

Tal como temos sinalado no apartado 2.2, a determinación das condicións globais aplicables 

no planeamento vixente é complexa por ter tres referencias diferentes (as xerais do PXOU 

1986, as de edificacións singulares do PXOU 1986 e as das partes aplicables das fichas de 
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Catálogo do PXOM 2003 –por referencia ou incorporación na OUP 2011), pero aínda así, o 

presente E.D. encaixa e cumpre coas citadas determinacións, ao seleccionar para a súa 

aplicación a máis restritiva, e no caso de edificacións protexidas, a que ofrece unha maior ou 

mellor protección tipolóxica e patrimonial (que normalmente son tamén as que ofrecen 

condicións máis restritivas volumetricamente) destas tres referencias diferentes, en cada unha 

das parcelas que compoñen o presente ámbito (tal como temos resumido nos cadros 

comparativos dos apartados 4.3.3 e 6), e sempre se buscaron na nova proposta de ordenación 

as solucións máis respectuosas cos valores dos edificios protexidos e co seu entorno, as que 

desen unha mellor integración volumétrica de conxunto e as que desen menor volume e 

aproveitamento total, por tanto enténdese por cumprido o citado planeamento vixente. 
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8. TRAMITACIÓN DO ESTUDIO DE DETALLE. 

Os estudos de detalle serán aprobados inicialmente polo órgano municipal competente e 

sometidos a información pública polo prazo mínimo dun mes mediante anuncio que se 

publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia. Así 

mesmo, notificaráselles individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos terreos 

afectados. De ser o caso, solicitaranse os informes sectoriais preceptivos (artigo 80.2 da LSG). 

Á vista do resultado da información pública, o órgano municipal aprobáraos definitivamente, 

coas modificacións que resulten pertinentes (artigo 80.2 da LSG). 

O prazo máximo para resolver sobre a aprobación inicial do E.D. será de tres meses, contado a 

partir da súa presentación no rexistro xeral do concello. Transcorrido este prazo sen que 

recaese resolución expresa, entenderase outorgada a aprobación inicial do correspondente 

instrumento de planeamento (artigo 76.1 da LSG). 

O prazo para a aprobación definitiva polo concello do E.D. será de seis meses, contados desde 

a aprobación inicial. Transcorrido este prazo sen que se procedese á notificación da resolución, 

poderá entenderse aprobado definitivamente o E.D., sempre que se realizase o trámite de 

información pública e se obtivesen os informes preceptivos en sentido favorable, de 

conformidade coa lexislación aplicable, ou, se é o caso, fosen solicitados os informes e 

transcorresen os prazos para emitilos (artigo 76.2 da LSG). 

Non se aplicará o silencio administrativo positivo cando os E.D. conteñan determinacións 

contrarias á Lei 2/2016, do 10 de febreiro e/ou ao RLSG, aos plans de superior xerarquía ou 

aos instrumentos de ordenación do territorio (artigo 76.3 da LSG). 

8.1. INTERPRETACIÓN DO INFORME DE 23/11/2018 DA DIRECCIÓN XERAL DO 

PATRIMONIO CULTURAL. 

O informe é favorable, condicionado á incorporación das medidas protectoras e correctoras 

expostas no mesmo.  

O informe valora positivamente dende o punto de vista cultural a solución de alturas e áticos 

das fachadas á rúa Santo Domingo que se recolle no E.D., e non cuestiona (por tanto se 

entende como aceptada) a interpretación que se fai no mesmo E.D. a respecto de que as 

fichas do Catálogo do PXOM de 2003 teñen unha vixencia parcial (referida esta as súas 

condicións de protección, que se respectan), ao non considerarse de aplicación os aspectos 

urbanísticos (sobre todo os aumentos de volume sobre o existente) contidos nelas (por 

pertencer as competencias de ordenación do PXOM que foron anuladas polos tribunais) e esta 

era a clave da viabilidade do E.D. (que polo tanto se da por superada), pero o informe 

incorpora (como condicionantes para acadar ese carácter favorable) a necesidade de realizar 

os seguintes axustes no E.D.: 

• Incorporar ao E.D. todalas parcelas da propiedade,  

• Restablecemento da hipotética posición da fachada posterior da edificación da rúa 

Santo Domingo nº 52, obra do arquitecto Daniel Vázquez-Gulías (establecendo un 

patio interior non recollido no planeamento),  

• Adecuar os áticos retranqueados ás ordenanzas nas dúas fachadas, á tipoloxía e 

volume permitido en edificios inventariados. 
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O resto de cuestións planteadas no informe refírense a temas que se deben resolver no 

proxecto da edificación (conservar, respectar e identificar o parcelario orixinal anterior aos 

derrubos, cos seus lindeiros ou medianeiras no caso dos edificios catalogados, co seu núcleo 

de comunicacións independente -nas condicións particulares sinaladas no informe-, e definir no 

proxecto de execución as solucións construtivas e materiais xustificadas na normativa e 

criterios de conservación e posta en valor), por ter un nivel de detalle que supera ao requirido 

ou permitido a un E.D., pero sí se poden recoller nel moitas destas cuestións como 

recomendacións ou condicionantes para os posteriores proxectos de edificación.  

A incorporación destas cuestións no E.D. recóllense nos apartados 5.2 e 5.2.1 da presente 

memoria. 

8.2. INTERPRETACIÓN DO INFORME XURIDICO MUNICIPAL DE 19/04/2018. 

Este informe sinala a necesidade de facer unhas correccións no E.D.: 

• Sería conveniente, ante a complexidade da configuración de propiedades afectadas 

pola construción do edificio e das distintas normativas e ordenanzas a aplicar, que o 

E.D. abarque incluso o resto de parcelas con fronte á Avenida de Buenos Aires, para 

unha correcta e completa definición da volumetría e as alturas da edificación, para o 

seu posterior reflexo no proxecto construtivo. 

• Tamén se entende oportuno que o E.D. concrete as condicións estéticas e de 

composición das novas edificacións e dos seus engadidos, para poder comprobar así o 

seu axuste ao planeamento vixente. 

• Tamén sinala que é discutible que poidan separarse as determinacións urbanísticas 

contidas nas fichas (como alturas, fondos e volume edificable) do concepto de 

protección patrimonial, e sinala que debe ser a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

da Consellería de Cultura quen aclare esta cuestión. 

A incorporación destas cuestións no E.D. recóllense nos apartados 5.2 e 5.2.1 da presente 

memoria. 

8.3. INTERPRETACIÓN DO INFORME TÉCNICO MUNICIPAL DE 9/05/2018. 

Este informe sinala a necesidade de facer unhas correccións no E.D.: 

• A documentación do estudo de detalle para aprobación inicial debería completarse coa 

formalización dunha copia de todo o seu contido en soporte dixital (formato dwg) 

xeorreferenciado que será entregada ao concello de acordo co artigo 193.2 do RLSG. 

• Sería conveniente que a delimitación do ámbito coincidise co conxunto de parcelas no 

que se está a tramitar un proxecto de construción e que o estudo de detalle permitiría 

(coa posible adición de solares no suposto de ser autorizada pola Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural) unha solución non tan fragmentaria e máis integradora. 

• O Estudo de Detalle debería concretar as condicións estéticas e de composición de 

todas as edificacións, tal e como foi informado xurídicamente. 

• Indica tamén que é discutible que poidan distinguirse ou separarse as determinacións 

urbanísticas que as fichas do Catálogo do PXOM de 2003 conteñen, como poden ser 
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alturas, fondos e volume da edificación, do concepto de "protección patrimonial", e que 

sería necesario que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural competente na materia 

emita informe sobre dita cuestión. 

8.4. INTERPRETACIÓN DO INFORME TÉCNICO MUNICIPAL DE 1/03/2019. 

Este informe sinala a necesidade de ter en conta as consideracións sinaladas nos apartados 1 

e 4. 

• Respecto do apartado 1, o documento do ED completo, entregarase en soporte 

informático nun CD cos planos xeorreferenciados a maiores, e segundo conversa 

telefónica, se presentará todo o documento refundido para a súa aprobación inicial. 

• Respecto do apartado 4, se procede a facer modificar a altura en metros da cornixa do 

Edificio de Santo Domingo 50, permanecendo a mesma altura tanto no planeamento 

vixente como na proposta do E.D. de 16,14 m. e modifícase o atico retranqueado a 3 

metros na mesma parcela no seu frente a Av Buenos Aires. 

A incorporación destas cuestións no E.D. recóllense nos apartados 4.3.3, 6.1 e 7.1.1. da 

presente memoria. 
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9. EQUIPO REDACTOR DOS TRABALLOS. 

Na elaboración do presente documento participaron os seguintes profesionais: 

 DIRECCIÓN E COORDINACIÓN: 

  Mª del Consuelo González García. Arquitecta. 

 EQUIPO BÁSICO: 

  Juan Carlos Portela Regodeseves, Arquitecto. 

Ramiro Barrros Justo, Delineante. 

 

Pontevedra, marzo do 2019. 

 

 

 

Asdo. Mª del Consuelo González García. 

Coordinación do Equipo 



Estudo de Detalle reordenación volumes S. Domingo/B. Aires. Ourense.       Documento Aprobación Inicial 

 

Mª del Consuelo González García. Arquitecta          53 

DESSA URBANISMO, SLNE. Manuel Quiroga, 13 36002 Pontevedra Tf. 986 853603/649233440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PLANOS  
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PLANOS DE INFORMACIÓN  

I.1. Localización do ámbito. 

I.2. Planeamento vixente. 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

O.1. Ordenación do planeamento vixente. Escala: 1/200. 

O.2. Proposta de ordenación. Escala: 1/200. 
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C. ANEXO 1: INFORME DA DXPC AO E.D. NA RÚA SANTO DOMINGO.  
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D. ANEXO 2: INFORME DO SERVIZO DE PLANEAMENTO E XESTIÓN. 

01/03/2019.  
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