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2º exercicio do procedemento de selección para nomeamento interino arquitecto Concello 
de Porto do Son.

NÚMERO de Código: 

Primeiro suposto práctico – Supostos Xerais

Valoración: 10 Puntos.

Un propietario dispón dunha parcela  cunha edificación existente nun municipio cun Plan Xeral de Ordena -

ción municipal, en adiante PXOM, aprobado definitivamente con data 28.04.2012.

a parcela é rectangular de 50m x 80m (4.000 m² de superficie) e ten unha fronte de 50 m a unha estrada da 

Deputación de A Coruña que conta redes públicas de abastecemento de auga, evacuación de augas resi -

duais e subministro de enerxía eléctrica e outra fronte de 50 m a un viario  municipal de 4 metros dargo de  

terra sen redes públicas de servizos, que o PXOM  grafa con 8 metros dargo (4 m ao eixo do viario). Os ou-

tros dos lados da parcela lindan con parcelas de propiedade privada.

A edificación da parcela é de planta baixa, de 15m x 15m (225 m² de superficie), encóntrase acaroada a un  

lindeiro lateral e a edificación está a unha distancia superior a 10 m de  la liña exterior de delimitación da  

calzada da estrada da Deputación de  A Coruña, que ten a consideración de rede local segundo o catálogo 

de estradas da rede de titularidade da Deputación Provincial da Coruña.

1. A parcela está clasificada nos planos do PXOM como s  o  lo urbanizable  , pertencendo ao sector 

SUZ-2, e o da edificación existente é comercial. 

1.1 O propietario da parcela pretende ampliar a edificación en planta primeira cunha superficie 

construída de 80 m² . É viable urbanisticamente a ampliación proposta? Motiva a resposta. 

Indicar de forma motivada cal/es sería/n o/s procedemento/s máis adecuados para llevar a 

cabo la ampliación. (1 punto)

1.2 O propietario da parcela pretende dividila no maior número de parcelas edificables posibles. É 

viable urbanisticamente a segregación? Motiva a resposta.

En caso afirmativo indicar o número de lotes propostos a as súas superficies, así como a do-

cumentación que ten que presentar no Rexistro Xeral do Concello para poder obter licenza de 

segregación. (1 punto)
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2º exercicio do procedemento de selección para nomeamento interino arquitecto Concello 
de Porto do Son.

NÚMERO de Código: 

2. A parcela está clasificada nos planos do PXOM como s  o  lo rústico de especial protección agrope  -  

cuaria, e o uso da edificación existente é vivenda. 

2.1 O propietario da parcela pretende ampliar a edificación en planta primeira cunha superficie 

construída de 80 m² . É viable urbanisticamente a ampliación proposta? Motiva a resposta. 

(1,5 puntos)

2.2 O propietario da parcela pretende dividila no maior número de parcelas edificables posibles. 

É viable urbanisticamente a segregación? Motiva a resposta.

En caso afirmativo indicar o número de lotes propostos a as súas superficies, así como a 

documentación que ten que presentar no Rexistro Xeral do Concello para poder obter licen-

za de segregación. (1 punto)

3. O propietario da parcela e a edificación existente é o Concello de Porto do Son. A parcela está clasi-

ficada nos planos do PXOM como solo rústico común. O uso actual da edificación existente é un  

centro social.

3.1 O Concello de Porto do Son pretende ampliar a edificación en planta primeira cunha superfi-

cie construída de 80 m². É viable urbanisticamente a ampliación proposta? Motiva a respos-

ta.(1 punto)

3.2 Indicar de forma motivada cal/es sería/n o/s procedemento/s máis adecuados para levar a 

cabo a ampliación do equipamento municipal.(1 punto)

4. A parcela está clasificada nos planos do PXOM como solo urbano, sendo de aplicación a ordenanza 

núm.1, e o uso da edificación existente é vivenda unifamiliar.

4.1  Como debería cualificar o PXOM a parcela?. Motiva a resposta(1 punto)

4.2. É necesario obter algún permiso sectorial para realizar obras na edificación?. E para 

segregar a parcela ?(1 punto)

4.3. O/A arquitecto/a municipal recibe una providencia de Alcaldía para que faga unha visita de 

inspección á parcela debido a unha denuncia. Realizada a visita constátase que se están a 

realizar sen título habilitante obras de ampliación da vivenda subindo unha planta e as 

obras dun muro de contención que non respecta a aliñación dos viarios marcados no 

PXOM. Indicar de forma motivada as conclusións que debería ter o informe encargado.

(1,5 puntos)
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SOLO URBANO. ORDENANZA NÚM.1

1. Definición e ámbito  
Comprende  esta  Ordenanza  as  áreas  de  solo  urbano  pouco  densificadas  dos  núcleos  urbanos 
apoiándose sobre a rede viaria tradicional, nas que se localizan vivendas colectivas.

1.1. Obras admisibles  
Son admisibles todo tipo de obras de: demolición, reforma, ampliación, nova planta

1.2. Usos globais  
Uso global:   residencial intensivo. 
Uso característico pormenorizado:  vivenda colectiva
Usos admisibles:   soamente se admitirán ademais do uso característico, os terciarios que teñan unha 
relación de dependencia directa co uso  principal, é dicir, soamente se admitirán as oficinas, comercios e 
talleres de nivel de compatibilidade similar ao doméstico.

2. Parámetros da edificación  
2.1. Condicións da parcela  

Parcela mínima:   1.000 m2  

Fronte mínimo:  10 m

2.2. Condicións de ocupación  
Ocupación máxima en parcela:   50%. 
Fondo máximo: 40 metros 
Recuados: 3 metros aos lindeiros 

2.3. Condicións de volume  
Edificabilidade:   1,25  m2 / m2

Altura máxima edificación: Baixo + tres plantas + Baixo cuberta, computándose a todos os efectos a 
edificabilidade consumida en espazos de altura superior a 1,5 metros. 
Altura mínima de edificación: Baixo + dúas plantas, computándose a todos os efectos a Edificabilidade 
consumida en espazos de altura superior a 1,5 metros 
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SOLO URBANO. ORDENANZA NÚM.8: Equipamentos

1. Definición e ámbito  
O ámbito de aplicación é o das zonas grafadas e tramadas no planos do PXOM.
Trátase dunha ordenanza que regula as Condicións de edificación dotacional que debe ser utilizada para 
fins diversos.

1.1. Obras admisibles  
Son admisibles todo tipo de obras de: demolición, reforma, ampliación, nova planta

1.2. Usos globais  
Uso global:   dotacional de equipamentos.  
Uso característico pormenorizado: dotacional de equipamento docente, socio cultural, administrativo, 
sanitario y deportivo

2. Parámetros da edificación  
2.1. Condicións da parcela  

Parcela mínima:   500 m2  

Fronte mínimo:  10 m

2.2. Condicións de ocupación  
Ocupación máxima en parcela:  70%. 
Recuados: 3 metros aos lindeiros 

2.3. Condicións de volume  
Edificabilidade:   1,00  m2 / m2

Altura máxima edificación: Baixo + dúas plantas 

3. Condicións ambienta  i  s   e   estéticas:        
A edificación no estará suxeita a ningunha forma ou condición predeterminada, quedando libre para 
resolver o seu programa con toda liberdade, non obstante recórdase que a intención é a de conseguir un 
complexo con zonas axardinadas. Darase a maior importancia ao axardinamento dos espazos libres e ao 
tratamento das zonas peonís con obxecto de establecer espazos de relación entre edificios e co medio.
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SOLO URBANIZABLE. SUZ-2

SECTOR Nº: S.U.Z. 2

INICIATIVA OL PLANEAMENTO:      Privada

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación

SUPERFICIE BRUTA DO SECTOR: 60.900 m2

SUPERFICIE DO SECTOR:             60.900 m2

SUPERFICIE NETA DO SECTOR:             51.828 m2

DETERMINACIÓNS PARA O PLANEAMENTO

 Uso global:

 Sistemas xerais incluídos a efectos de planeamento:

   Viario               9.072 m2

Espazos libres 2.000   m2

Equipamentos 1.000   m2

 Sistemas xerais existentes no sector:           5.000  m2

 Intensidade de uso global 1 m2/m2

 Aproveitamento lucrativo máximo:                       51.828 m2

 Tipoloxía de edificación:                                Residencial colectivo

 Ordenanza:   Solo urbano: Ordenanza 1
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SOLO RÚSTICO. 

1. Definición e ámbito  
O ámbito desta ordenanza queda indicado nos planos do PXOM, sendo de aplicación ao solo 
rústico común e ao solo rústico de especial protección.

1.1. Obras admisibles  
Son admisibles todo tipo de obras de: demolición, reforma, ampliación, nova planta

1.2. Usos globais  
Uso global:   residencial extensivo. 
Uso característico pormenorizado:  construcións agropecuarias, forestais e de protección e 
mellora da natureza
Usos admisibles:  vivenda unifamiliar

2. Parámetros da edificación  
2.1. Condicións da parcela  

Parcela mínima:   1.000 m2  

fronte mínimo:  10 m

2.2. Condicións de ocupación  
Ocupación máxima en parcela:   30%. 
Recuados: Permítese o acaroamento ao lindeiro lateral ou 3 metros aos lindeiros 

2.3. Condicións de volume  
Edificabilidade:   0,15  m2/m2 
Altura máxima edificación: Baixo + una planta 
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