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INTRODUCIÓN.- ANTECEDENTES
A elaboración do PLAN PARCIAL do Sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I, no Concello de Lugo,
está promovida por NOVAFRIGSA S.A. en colaboración co Concello de Lugo, quen promove a solicitude
de inicio da avalación ambiental estratéxica simplificada, acompañada do borrador do plan e o
documento ambiental estratéxico, que contén os parámetros básicos de cara á avaliación ambiental do
plan: obxectivos da planificación, alcance e contido do plan, diagnose da situación actual, descrición dos
procesos que se seguirán para a elaboración do plan, os motivos da selección das alternativas
escollidas, unha aproximación aos efectos ambientais previsibles, así como as medidas previstas para o
seguimento ambiental do plan.
O Plan Parcial do Sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I, supón o desenvolvemento mediante a
ordenación pormenorizada do sector delimitado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo
vixente, aprobado definitivamente, de forma parcial e condicionada, por Orde da Consellería de Medio
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Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 29 de abril de 2011.
Con anterioridade ao presente documento, no ano 2013, foi formulado un primeiro Documento de
Inicio, que se presentou na Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 07/02/2013 para
determinar se debía someterse ou non o Plan Parcial ao procedemento de Avaliación Ambiental
Estratéxica (AAE).
Como paso previo para adoptar a decisión sobre o sometemento do Plan ao procedemento de
AAE, o documento de inicio foi exposto ao público na páxina web da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas por un prazo de vinte días naturais que finalizou o 07/03/2013. Ao mesmo
tempo consultáronse o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e a outras
administracións públicas.
Durante o período de exposición pública do Documento de Inicio, recibíronse observacións do
Servizo de Montes da Xefatura Territorial de Lugo, que informou que no ámbito de actuación non se
atopa ningún monte veciñal en man común nin de xestión pública, e de Augas de Galicia no que informa
que o Concello de Lugo esta no ámbito territorial da Demarcación Hidrográfica do Miño Sil, polo que
deberá consultar á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil nos aspectos relativos á xestión do dominio
público hidraúlico e da planificación hidrolóxica. Nos aspectos relacionados co abastecemento e
saneamento Augas de Galicia ten competencia en todo o territorio galego e polo tanto terase en conta o
establecido no Plan de Abastecemento de Galicia, asi como de Saneamento de Galicia.
O día 2 de abril de 2013 publícase no DOG Nº 63 o ANUNCIO do 12 de marzo de 2013, da
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (SXCAA), polo que se fai pública a Decisión do 11
de marzo de 2013 de non someter o Plan parcial para a creación de solo industrial no sector de SUD
Coeses-Cuíña S-1.I, do Concello de Lugo, ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica
establecido na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e
programas no ambiente.
En cumprimento do disposto no artigo 4 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de avaliación dos efectos de
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determinados plans e programas no ambiente, faise pública a decisión de non someter o Plan parcial
para a creación de solo industrial no sector de solo urbanizable delimitado Coeses-Cuíña S.1-I, do
Concello de Lugo, ao procedemento establecido no seu artigo 7.
En dita Decisión do 11/03/2013 da SXCAA, acordase non someter ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica o Plan Parcial, porque non se agardan efectos ambientais significativos, de acordo
cos criterios establecidos no anexo II da Lei 9/2006 do 28 de abril, xa que como se indica na propia
decisión este Plan desenvolve un reducido ámbito territorial no que xa existe unha industria actualmente
en

funcionamento,

e

unicamente

contempla

a mellora

das

infraestruturas

existentes

e

o

acondicionamento do sector coa finalidade de garantir o cumprimento da normativa vixente en materia
de ocupación do solo; quedando esta decisión suxeita ao cumprimento das disposicións da normativa en
vigor, e en especial ás condicións impostas pola Confederación Hidrográfica.
Como se recolle no Documento de Inicio e na Decisión da SXCAA, a avaliación ambiental do Plan
Parcial iniciouse en base á Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre a avaliación dos efectos de determinados
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plans e programas no medio ambiente, realizando un diagnóstico no que se identifican, describen e
avalían os efectos significativos que poidan producirse no medio derivados da aplicación do Plan, está
Lei 9/2006 na actualidade está derogada pola Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental,
que entrou en vigor o 12/12/2013; aínda que en aplicación da disposición transitoria primeira da nova
lexislación vixente en materia ambiental, todos os procedementos de avaliación ambiental de plans e
programas que se iniciaron antes da súa entrada en vigor seguirán rexéndose pola normativa de
aplicación no momento do seu inicio (neste caso a Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos
efectos de determinados plans e programas no ambiente), ou ben norma sectorial correspondente.
Tras a redacción do Documento para Aprobación Inicial do Plan Parcial conforme ás previsións
do artigo 79 da LOUG (Plans de iniciativa particular), preséntase no Concello de Lugo, con entrada de
rexistro o día 26/11/2013, para continuar así co proceso de tramitación, segundo o disposto no artigo 86
da LOUG (Tramitación de planeamento de desenvolvemento).
O día 21/01/2015 recíbese notificación do Concello de Lugo cun Requerimento de
documentación, firmado o 16/01/2015, con matizacións sobre o documento para Aprobación Inicial
presentado. En dito escrito indicábase que vistos os informes emitidos polos Servizos Municipais de
Arquitectura de datas do 16/05/2014 e 16/01/2015, e de Enxeñería de data do 22/12/2014 relativos ao
Plan Parcial do sector de SUD Coeses-Cuiña S-1.I do PXOM vixente, requeríase subsanar as
deficiencias que se sintetizan a continuación:
1º. Aportar documentación acreditativa da titularidade dos terreos.
2º. Aportar informe das Empresas suministradoras sobre a suficiencia dos servizos existentes.
3º. Corrixir o indicado no parágrafo 4.3.1.1 do Plan Parcial: “tipologías edificatorias en naves
aisladas o adosadas en continuidade dentro de cada parcela…”.
Para dar contestación ao Requerimento do Concello elaborase un Anexo I ao Documento para
Aprobación Inicial que recolle e incorpora a rectificación das deficiencias sinaladas anteriormente, e
que ten entrada de rexistro no Concello de Lugo o día 02/02/2015.
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Con fecha 08/01/2016 remítese un novo Requerimento de Documentación por parte do Concello
de Lugo, desde a Sección de Planeamento pertenecente ao Servizo de Urbanismo de dito Concello,
notificado o día 22/01/2016, e en base ao informe emitido polo Servizo Municipal de Medio Ambiente con
data do 05/01/2016 do que tamén se achegou copia, no que se sinalaban unhas deficiencias a subsanar;
a continuación enuméranse os aspectos dos que informou o Servizo Municipal de Medio Ambiente:
- A xestión dos residuos realizarase mediante contenerización en superficie, dado que a produción
estimada de residuos non xustifica a instalación de illas ecolóxicas, que conlevan un maior
mantenemento posterior por parte dos servizos municipais. Manterase o mesmo número de
contenedores, mais de carga lateral, semellantes aos existentes na cidade.
- O abastecemento de auga potable da rede municipal está supeditado á construción das
infraestruturas previstas no PXOM ata o límite do sector. A canalización proxectada de fundición en
diámetro de 100 mm considérase suficiente para o sector unicamente se non se conecta a factoría de
Novafrigsa. Se fose necesario conectar esta industria, esta infraestrutura non sería suficiente. Cómpre
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recordar que a Ordenanza Fiscal Municipal número 109 establece que “É obrigatoria a aceptación do
servizo municipal de auga e a realización da correspondente toma de acometida para os titulares dos
edificios que disten en liña recta menos de 100 metrod da rede de distribución do dito servizo, sempre
que os edificios estean destinados a vivenda ou actividade de calquera tipo que esixan consumo de
auga”. Cómpre dimensionar a rede de abastecemento para a inclusión no sistema municipal da citada
industria.
- A depuración das augas residuais está garantida si se conecta inicialmente o saneamento
previsto á depuradora existente no sector, mais ésta é de titularidade privada. De ser así, e mentras non
se executen as infraestruturas de depuraciión previstas no PXOM, deberiase modificar a autorización de
vertido para adecuala a esta nova situación, e garantir a información ao Concello de calquera incidencia
producida no proceso de depuración das augas residuais.
- Así mesmo, faise constar que a documentación presentada cumple coas medidas de contral
medioambiental determinadas na ficha do PXOM.
O día 21/01/2016 mántense unha reunión nas oficinas municipais do concello de Lugo, na que
están representadas as distintas partes da redacción e tramitación do Plan Parcial, como son a
representación do promotor, Novafrigsa-Coren, por parte do Concello de Lugo: o xefe de servizo de
urbanismo, o xefe de servizo de enxeñería e xefe de servizo de Medio Ambiente; e os técnicos do equipo
redactor encargado da elaboración da documentación do Plan Parcial. En dita reunión fálase da
tramitación do Plan, da documentación presentada, dos informes remitidos e das contestacións aos
requerimentos. En conclusión, chégase ao acordo de que se elabore un Documento Refundido único
que introduza as modificacións feitas no Anexo I e que inclúa as determinacións en base ao informe de
Medio Ambiente para levalo a aprobación inicial xa que o ter que exporse ao público ten que estar nun
único documento.
No referente ao informe de Medio Ambiente tras consensuar as partes reunidas acordase que se
fará referencia no documento refundido a que será o proxecto de urbanización quen estudiará en detalle
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as necesidades e capacidades de abastecemento, saneamento…
Durante a redacción do novo Documento Refundido para Aprobación Inicial aprobouse a Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG), que entrou en vigor o 19 de marzo de 2016,
derogando a anterior lexislación, denominada comunmente como LOUG.
En virtude da disposición transitoria segunda da nova lei en vigor (LSG) que se refire á adaptación
do planeamento, no seu punto 3: “Os plans en tramitación que non alcanzasen a aprobación inicial na
data de entrada en vigor desta lei deberán adaptarse plenamente a ela.”
No 2016 ademais da aprobación da Lei 2/2016 tamén se aprobou o Decreto 143/2016, do 22 de
setembro, polo que se aproba o Regulamento da citada lei (LSG), e ten entrada en vigor o 9 de
decembro de 2016.
O novo marco normativo galego fai que o Documento Refundido para Aprobación Inicial do Plan
Parcial de Solo Industrial no Sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I se adapte ao vixente réxime
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urbanístico, quedando denominado como, Documento Refundido e Adaptado á Lei 2/2016, do Solo
de Galicia, e o seu Regulamento para Aprobación Inicial.
O día 09/02/2017 entrégase no CONCELLO de LUGO dito Documento Refundido e Adaptado á
Lei 2/2016, do Solo de Galicia, e o seu Regulamento para proceder a tramitación da Aprobación Inicial
en Pleno da corporación municipal, incorporando todo o indicado nos informes remitidos polo Servizo de
Urbanismo-Planeamento do Concello de Lugo con data 16/01/2015 e notificado o 21/01/2015, así como
o sinalado no informe do Servizo Municipal de Medio Ambiente con data do 05/01/2016 e notificado o día
22/01/2016.
Tras varias consultas sobre o estado da tramitación o día 02/02/2018 mantense unha nova reunión
nas oficinas municipais do Concello de Lugo, na que están os técnicos do equipo redactor e os xefes de
servizo das distintas áreas técnicas e xurídicas do concello que teñen relación co expediente do Plan
Parcial.
Determínanse unha serie de matizacións e modificacións que deben incorporarse ao documento
antes de aprobalo inicialmente e plantéxase a dúbida do procedemento ambiental, se segue estando
vixente ou non, a pesares de que na normativa de aplicación do documento refundido figuraba a nota de
que para os plans en curso segundo a disposición transitoria 1ª da Lei 21/2013 seguirán rexéndose pola
normativa de aplicación no momento do seu inicio.
Tras realizarse as consultas pertinentes desde o servizo de medio ambiente do concello de Lugo e
por parte do equipo redactor aos técnicos do Servizo de Avaliación Ambiental da Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, aínda que entenden a xustificación e
argumentación do Documento Refundido, informan que ao non terse aprobado inicialmente o plan parcial
non cabe mais que reiniciar todo o procedemento ambiental, remitíndose a aplicación do punto 3 da
Disposición transitoria segunda “Adaptación do planeamento” da Lei 2/2016, do do 10 de febreiro, do
Solo de Galicia (LSG); enunciado anteriormente.
Polo que a formulación e tramitación deste Plan Parcial está suxeito ao disposto na Lei 2/2016, do
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10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante LSG), que entrou en vigor o 19/03/2016; o Decreto
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da citada lei LSG, que ten entrada en
vigor o 9 de decembro de 2016; e tendo en conta ademais a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de
avaliación ambiental; o Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana; a Lei 8/2013,do 28 de xuño, de Estradas de Galicia
modificada pola Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas e pola Lei
6/2015, do 7 de agosto pola que se modifica a Lei 8/2013 e pola Lei 3/2018, do 28 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas, e pola propia normativa do PXOM vixente no Concello de Lugo.
A LSG regula no seu artigo 46 que instrumentos de planeamento urbanístico deben someterse a
avaliación ambiental estratéxica ordinaria e cales a avaliación ambiental estratéxica simplificada,
atopándose entre estes últimos o planeamento de desenvolvemento deste documento, por establecer o
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión (artigo 46.2.b da LSG).
O procedemento para seguir é o establecido non artigo 75.3 da LSG e 186.3 do RLSG, tendo en
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conta que o expediente debe someterse a avaliación ambiental estratéxica simplificada, en virtude do
artigo 46.2.b, como se indicou anteriormente.
Por iso, con carácter previo á aprobación inicial do documento, realízanse os seguintes trámites:
a) O promotor remitirá ao órgano ambiental a solicitude de inicio da avaliación ambiental
estratéxica simplificada, á que achegará o borrador do plan e o documento ambiental estratéxico, co
contido establecido na lexislación vixente.
A os efectos previstos nesta letra, cando o promotor non sexa o concello, deberá presentar ante
este a solicitude de inicio de avaliación ambiental estratéxica simplificada para que , en cumprimento do
establecido na normativa básica estatal, sexa este o que lle dea traslado dela ao órgano ambiental.
b) O órgano ambiental, no prazo de dous meses, contados desde a recepción da documentación
completa, formulará o informe ambiental estratéxico, tras identificar e consultar as administracións
públicas afectadas e as persoas interesadas por un prazo de dous meses.
O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe ambiental
estratéxico se o plan ten ou non efectos significativos no medio. No caso de non prever efectos
significativos, o plan poderá aprobarse nos termos que o propio informe estableza.
O informe ambiental estratéxico remitirase no prazo de quince días hábiles para a súa publicación
no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do órgano ambiental.
Segundo o disposto no artigo 75.4 da LSG e 186.4 do RLSG a aprobación definitiva dos plans
parciais corresponderalle ao órgano municipal competente.
En todo caso, a eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado
quedan condicionados á súa publicación, de conformidad co establecido nos artigos 82 da LSG e 199 do
RLSG, á inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, e ao que dispoña
para tal efecto, a lexislación vixente en materia de réxime local.
Sen prexuízo do indicado, o acordo de aprobación definitiva notificarase individualmente a todas
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as persoas titulares catastrais dos terreos afectados ás cales xa se lles tivese notificado a aprobación
inicial deste, de acordo co establecido no artigo 75.1.a da LSG.
Polo que a tenor de todo o exposto nesta introdución prepárase a documentación necesaria,
borrador do plan e documento ambiental estratéxico, que se adxunta á solicitude de inicio da avaliación
ambiental estratéxica para reiniciar o procedemento ambiental e poder continuar así coa tramitación do
expediente para a súa aprobación.
O día 21/05/2018 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático recibe un escrito do
Concello de Lugo para iniciar a avaliación ambiental estratéxica simplificada do Plan parcial de solo
industrial no sector de SUD Coeses-Cuíña S-1.I, achegando a solicitude de inicio do procedemento de
avaliación ambiental estratéxica simplificada, o documento ambiental estratéxico e o borrador do Plan
presentados polo promotor.
O día 24/05/2018 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático iniciou, a través da
súa sede electrónica, un período de consultas pública dos documentos recibidos por un prazo de dous
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meses (24/05/2018 – 24/07/2018), ao mesmo tempo de consultar ás administración públicas afectadas.
O mércores, 10 de outubro de 2018, no DOG Nº 194, publícase o ANUNCIO do 11 de setembro
de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, e de acordo co previsto na Lei
2/2016, do 10 de febrero, do solo de Galicia, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do
10 de setembro de 2018, do Plan parcial de solo industrial no sector de SUD Coeses-Cuíña S-1.I, no
concello de Lugo, promovido por Novafrigsa, S.A. (Número de expediente: 2018AAE2214).
No período de exposición pública e consultas previas, recibíronse 2 informes dos seguintes
organismos sectoriais:
 Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, o cal fai unha serie de consideracións e
determinacións que hai que incorporar no documento do Plan Parcial que se aprobe:
- Realizarase unha prospección exhaustiva do ámbito de actuación do obxecto de identificar
con precisión todos os bens merecedores de protección, asemade ampliarase a dita
prospección fóra do ámbito pola posible afección do contorno de protección doutros bens
localizados na contorna adxacente. Realizada a prospección, deberanse delimitar os bens
identificados e o seu contorno de protección para a súa inclusión no Catálogo e a súa
representación nos planos de ordenación.
- Engadirase ao Catálogo de patrimonio cultural o xacemento arqueolóxico de “Trigás
(muralla)”.
- Modificacións na ficha e no contorno de protección do elemento catalogado “Cruceiro de
Lamablanca” segundo o establecido na Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural
de Galicia (LPCG).
- Respecto dos muros de chantos existentes no ámbito, estudarase a súa localización,
extensión e características. De considerarse conveniente o mantemento destes elementos
tradicionais, integraranse na nova ordenación do ámbito e establecerase unha ordenanza
que garanta a súa salvagarda.
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- Indica que unha vez aprobado inicialmente o Plan, deberase solicitar o informe vinculante
desta Consellería previsto no artigo 34 da LPCG, para o que se deberá achegar o
documento debidamente dilixenciado.
 Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, que non considera ningún afección ou
alegación ao documento presentado.
O organismo ambiental, tendo en conta as respostas dos organismos sectoriais anteriores e
realizada a análise segundo os criterios do anexo V da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación
ambiental, resolve non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria o
Plan Parcial. Non obstante, para evitar ou minimizar posibles efectos ambientais adversos, integraranse
no planeamento as determinacións establecidas na proposta do informe ambiental estratéxico, esto é,
ademais do indicado no informe de Patrimonio, establece nas súas conclusións que co fin de favorecer a
integración paisaxística das edificacións previstas suxírese adoptar as medidas que resulten oportunas;
entre outras, favorecer o emprego de materiais e cores que suavicen o contraste coa contorna, fomentar
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a homoxeneidade da volumetría das naves, limitar as fragmentacións visuais xeradas polos peches,
regular a implantación de rótulos e sinais e limiten as superficies metálicas que xeren brillos.
Realízase o proxecto de intervención da prospección arqueolóxica exhaustiva da zona e do
entorno do Plan Parcial por arqueólogo especializado e solicítase a autorización da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia (DXPC); desde a citada
Dirección Xeral

envíase ao promotor do Plan o comunicado coa notificación da autorización a

intervención arqueolóxica presentada.
Unha vez realizada a intervención en campo, o arqueólogo envía ao organismo en materia de
Patrimonio Cultural o informe da prospección do Plan Parcial con código CT 102A 2019/050-0, no que se
indica que non hai ningún tipo de cautela ou cambio con respecto ó que se coñecía na parcela e co
desenvolvemento do plan é compatible co patrimonio da zona e, faise constar expresamente que durante
os traballos de prospección levados a cabo non se recolleron materiais de valor ou interese arqueolóxico.
Trala consulta a xefa de servizo de planeamento da Subdirección Xeral de Patrimonio Cultural
sobre a continuación da tramitación unha vez presentado o informe do arqueólogo, indicanos que se
continue coa tramitación do Plan; redactando o documento para Aprobación Inicial e incorporando as
consideracións e determinacións que figuran no Informe Ambiental Estratéxico, ao que se adxuntará o
informe de prospección arqueolóxica realizado e presentado. Unha vez aprobado inicialmente o
documento por parte do pleno do Concello de Lugo, este solicitará os informes correspondentes aos
distintos organismos sectoriais, entre eles a Patrimonio Cultural.
O día 11/07/2019 entrégase no CONCELLO de LUGO o Documento para Aprobación Inicial, e tras
consultar co servizo de arquitectura do departamento de urbanismo e medio ambiente o estado da
tramitación do Plan Parcial, indicasenos por correo electrónico que hai un par de correcións a emendar
no documento presentado:
- Desde o servizo de arquitectura indícannos que o contorno de protección do elemento
catalogado “Cruceiro de Lamablanca”, non se pode modificar, e deberase incorporar a ficha
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Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 30-06-2021

do catálogo do PXOM aprobada definitivamente, sen alterar, no apartado da memoria
correspondente; xa que o Plan

Parcial como instrumento de planeamento de

desenvolvemento non pode modificar un contorno de protección, só a través dunha
Modificación Puntual se podría modificar dito contorno.
Esta corrección indicada pola arquitecta municipal foi consensuada na reunión mantida
polos técnicos municipais coa delegación territorial en Lugo do órgano autonómico do
Patrimonio Cultural de Galicia, tendo en conta a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de
Galicia, que expresamente no artigo 65.1.b) sinala que “de ningún modo” un planeamento
de desenvolvemento (Plan Parcial neste caso) poderá alterar ou afectar determinacións do
PXOM sinaladas no artigo 52 e no seu apartado h) que fala do catálogo e das súas medidas
de protección.
Polo que na documentación onde apareza referida a nova delimitación do contorno de
protección terá que correxirse.

Aprobado inicialmente por silencio administrativo con data do 19-02-2020, segundo acordo de toma de razón da Xunta de Goberno Local de data do 23-06-2021.
O SECRETARIO, P.D.: José María González Rodríguez

- Desde o servizo de enxeñeria indícannos que se deberá propor o cambio do trazado do
gasoducto existente que se grafia no plano O-04.5 por un trazado que discorra polos viais
que se propoñen, ao igual que se plantexa para o resto das redes.
Polo indicado anteriormente entrégase unha adenda coas correcións e modificacións que se
incorporan nos planos e documentación con respecto ao Documento para Aprobación Inicial con fecha
de maio de 2019, con esta adenda achégase copia en dixital (CD) de todo o Documento Refundido para
Aprobación Inicial con feha de outubro de 2019, para poder continuar coa tramitación do expediente de
cara a súa aprobación inicial.
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