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DOCUMENTO I. – DOCUMENTO AMBIENTAL
Como xa se indicou na Introdución do presente Documento para Aprobación Inicial, reinicíase de
novo o procedemento ambiental en 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); presentando o promotor
deste Plan Parcial ante o concello, a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada,
en base a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, que entrou en vigor o 12/12/2013; e
adxuntando a documentación necesaria (Borrador do Plan e Documento Ambiental Estratéxico); para
que, en cumprimento do establecido na normativa básica estatal, fora o concello o que lle dera trasalado
ao órgano ambiental, en virtude do establecido no artigo 186.3.a) do RLSG.
A aprobación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG), que entrou en vigor o 19
de marzo de 2016, e do seu Regulamento que se aprobou polo Decreto 143/2016, do 22 de setembro, e
que ten entrada en vigor o 9 de decembro de 2016, tamén introduciron cambios no procedemento de
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elaboración e de documentación do planeamento urbanístico.
En canto a documentación que comprenderán os plans parciais tanto no artigo 69.a) da LSG como
no artigo 170.1.a) do seu Regulamento indícase que o primeiro documento será o Documento ambiental
estratéxico, ou estudo ambiental estratéxico, segundo o plan fose obxecto de avaliación ambiental
estratéxica simplificada ou ordinaria. Neste caso, será o Documento ambiental en base a que o
expediente debe someterse a avaliación ambiental estratéxica simplificada, en virtude do artigo 46.2.b,
como se dixo na introducción por establecer o uso, a nivel municipal, dunha zona de reducida extensión;
e tendo como referencia previa, a Decisión do 11/03/2013 da SXCAA, que acordou non someter ao
procedemento de avaliación ambiental estratéxica o Plan Parcial, porque non se agardaban efectos
ambientais significativos, de acordo cos criterios establecidos na anterior lei de medio ambiente, xa que
como se indicaba 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.
O Documento Ambiental Estratéxico presentado estruturouse segundo o seguinte índice, en base
ao sinalado na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental:
1. ANTECEDENTES
2. OBXECTIVOS DO PLAN PARCIAL
3. ALCANCE E CONTIDO DO PLAN PARCIAL E DAS SÚAS ALTERNATIVAS
4. DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DO PLAN
5. CARACTERIZACIÓN DA SITUACIÓN DO AMBIENTE ANTED DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN NO ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO
6. EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES
7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OS PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAS CONCORRENTES
8. MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA
9. RESUMO DOS MOTIVOS DA SELECCIÓN DAS ALTERNATIVAS ESCOLLIDAS
10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVIR, REDUCIR E, NA MEDIDA DO POSIBLE, CORREXIR CALQUERA EFECTO NEGATIVO RELEVANTE NO AMBIENTE DE
APLICACIÓN DO PLAN TOMANDO EN CONSIDERACIÓN O CAMBIO CLIMÁTICO
11. MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUIMENTO DO PLAN
12. PLANOS
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Este Plan Parcial, promovido por NOVAFRIGSA, S.A., correspóndese con terreos que son na
maior parte do propiedade desta entidade, agás unha parcela de 1.078 m² (Parcela 188 do Polígono 133
con referencia catastral 27900A133001880000SB) no interior, estando previsto a constitución dunha
entidade urbanística de xestión mediante escritura pública, para realizar a execución do polígono
industrial polo sistema de concerto e que, segundo o PXOM vixente, están clasificados como Solo
Urbanizable Delimitado.
A Unión Europea estableceu os obxectivos ambientais da Avaliación Ambiental Estratéxica, na
Directiva 2001/42/CE, do Parlamento Europeo e do Consello relativa á Avaliación Ambiental Estratéxica
de plans e programas (AAE), a citada Lei 9/2006, actualmente derogada pola Lei 21/2013, do 9 de
decembro, de avaliación ambiental, era a transposición da Directiva comunitaria ao ordenamento
xurídico español no período da redacción do primeiro documento de inicio deste Plan Parcial.
Os pasos a seguir para a tramitación da AAE simplificada están reflectidos na Lei 21/2013 e o seu
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obxectivo o de converter a AAE nun instrumento eficaz para a protección ambiental, integrando os
aspectos ambientais na toma de decisións do plan que poidan influír no medio ambiente, a consecución
deste obxectivo só pode ser levado a cabo se a AAE se efectúa en paralelo á propia elaboración do plan.
Como xa recollía a Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do
territorio e do litoral de Galicia, o procedemento de avaliación ambiental estratéxica dos plans e
programas intégrase co procedemento de aprobación do planeamento urbanístico. Aspecto que se
recolle na nova lexislación vixente no solo de Galicia (LSG).
NOVAFRIGSA S.A., como órgano promotor deste Plan Parcial, promove a solicitude de inicio do
procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) simplificada en base á actual lexislación
vixente, Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental e Lei 2/2016, do 10 de febrero, do Solo
de Galicia, que contén os parámetros básicos de cara á súa avaliación ambiental.
Na actualidade, dentro do sector xa hai ubicada unha fábrica industrial de produtos cárnicos,
pertencente a Novafrigsa, S.A. (Grupo Coren) que conta coa correspondente Autorización Ambiental
Integrada tramitada no seu día perante a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, a
Resolución de Renovación da Autorización Ambiental Integrada con data de 14/04/2011, incorpórase
como Documentación Complementaria no Anexo III dos Anexos da Memoria do presente documento.
Dentro do apartado 2.- OBXECTIVOS DO PLAN PARCIAL, indícase que é obxecto do presente Plan
Parcial a ordenación do sector de SUD Coeses-Cuiña S-1.I, do termo municipal de Lugo, situado ao sur
do núcleo urbano de Lugo, entre os núcleos rurais do Vilar (parroquia de Santa Eulalia de Cuiña) e
Vilalvite (parroquia de Santa María Madalena de Coeses), ao oeste do río Miño na paraxe de Lama
Branca, clasificado como Solo Urbanizable Delimitado polo actual P.X.O.M. de Lugo, que foi aprobado
definitivamente, de forma parcial e condicionada, o 19/01/2012, por Orde do 29 de abril de 2011, e
segundo o disposto no artigo 63 da Lei 2/2010, en función da cal os plans parciais terán por obxecto
regular a urbanización e a edificación do solo urbanizable, desenvolvendo o plan xeral mediante a
ordenación detallada dun sector.
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O presente Plan Parcial non implica un cambio no uso actual do ámbito, xa que no lugar hai
actualmente instalado un matadoiro de gando vacún e unha planta de elaboración de produtos
alimentarios (industria agroalimentaria) que conta con todas as autorizacións e permisos esixidos para o
seu axeitado funcionamento. Se ben, o que se persegue co presente Plan Parcial é regularizar a
situación urbanística actual do sector.
A ordenación urbanística do sector realizarase atendendo ás determinacións específicas que se
tomen en materia ambiental, perseguindo un desenvolvemento sostible que comprometa o menos
posible a preservación do equilibrio ambiental do lugar. A tales efectos, teranse en conta as indicacións
que figuran na ficha do sector que forma parte do estudo medioambiental do PXOM.
O Documento Ambiental Estratéxico no seu quinto punto incluía un estudo do ámbito territorial a
nivel municipal e tamén específico da delimitación do sector.
Como síntese deste punto sinalar que o sector obxecto da execución do presente Plan Parcial,
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atópase como xa se fixo referencia anteriormente, comprendido entre as parroquias de Cuiña e de
Coeses, no termo municipal de Lugo.
O sector está localizado ao sur do núcleo urbano de Lugo, ao oeste do río Miño, na paraxe de
Lama Branca. Os núcleos rurais máis próximos son O Vilar (pertencente a parroquia de Santa Eulalia de
Cuiña) ao noreste e Vilalvite (na parroquia de Santa María Madalena de Coeses) ao sureste.

Situación do termo municipal de Lugo no contexto galego e dentro da propia provincia de Lugo,
sinalándose ademais os concellos que limitan con el.
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División do termo municipal de Lugo en parroquias. En azul aparecen marcadas as parroquias de Cuiña e de Coeses e
englobado nunha elipse vermella o emprazamento do sector obxecto do proxecto.

Situación dentro do contexto parroquial do sector SUD Coeses-Cuiña S-1.I (en vermello)
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Vista aérea do sector obxecto do Plan Parcial.
A liña vermella delimita a superficie correspondente ao sector definido polo Plan Xeral vixente.

Delimitación do sector (definida mediante unha liña negra grosa), tal e como figura no plano de Clasificación do Solo do
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo. En morado (raiado) aparece reflexada a superficie edificable do sector e en
verde escuro (raiado) a destinada a espazos libres e zonas verdes
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Os lindeiros son:
Clasificación do solo segundo o PXOM

Norte

Solo Rústico de Protección Agropecuaria e Forestal, e núcleo rural do
Vilar

Sur

Solo Rústico de Protección Forestal e núcleo rural de Vilalvite

Leste

Solo Rústico de Protección Agropecuaria e Forestal

Oeste

Solo Rústico de Protección Forestal

A superficie bruta do sector é de 321.349 m2 (32,13 ha) segundo consta na ficha do sector de solo
urbanizable do Plan. A súa configuración adáptase, na medida do posible, aos límites das parcelas e á
topografía do territorio, en todo caso, respectando as clasificacións do solo que o rodean, en especial as de
Solo Rústico de Protección Agropecuaria e Forestal. O ámbito do Plan Parcial é o que se reflicte nos planos
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de ordenación e clasificación do PXOM.
A situación da parcela obxecto do presente proxecto en coordenadas UTM-ETRS89 é a seguinte:
Huso 29
X: 620.735
Y: 4.757.947
O Documento Ambiental Estratéxico fixo unha diagnose da situación actual, facendo mención aos
aspectos ambientais a integrar e a ter en conta no proceso de programación como son: biodiversidade,
poboación, saúde humana, fauna, flora, terra, auga, aire, factores climáticos, bens materiais, patrimonio
cultural incluíndo o patrimonio arquitectónico e arqueolóxico, a paisaxe e a interrelación entre estes
factores.
Sen prexuízo de analizar outros posibles factores de acordo co proceso de avaliación ambiental,
no documento ambiental expúxose unha aproximación de carácter xeral á situación actual destes
aspectos na área de estudo.
Descríbese o planeamento formulado, o marco normativo de aplicación, as alternativas baralladas
e a opción seleccionada, as medidas incluídas no planeamento e a aproximación aos efectos ambientais
previsibles polo desenvolvemento do Plan Parcial.
Realizouse unha caracterización do medio físico e do medio biótico correspondente ao territorio
ocupado polo sector obxecto do presente Plan Parcial, en canto ao medio físico analizáronse parámetros
como a xeoloxía, a edafoloxía, a topografía e a climatoloxía; e referente ao tema do medio biótico a
vexetación, a fauna e a paisaxe.
O Documento ambiental tamén fixo un estudo do patrimonio cultural, tanto do patrimonio
etnográfico e arquitectónico como arqueolóxico, presente nas parroquias de Santa Eulalia de Cuiña e
Santa María Madalena de Coeses.
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De entre todos os elementos etnográficos e arquitectónicos, destacamos o CU-4: Cruceiro de
Lamablanca (Novafrigsa), precisamente por atoparse dentro do ámbito do sector. Trátase dun cruceiro
que se atopa en bo estado de conservación, cautelado e catalogado no PXOM vixente no Concello de
Lugo, con grao de protección integral, ao ser considerado Ben de Interese Cultural polo Decreto
571/1963.
Tendo en conta a nova lexislación vixente en materia de Patrimonio Cultural, Lei 5/2016, do 4 de
maio, do patrimonio cultural de Galicia, en vigor desde o 16 de agosto de 2016, que dí no seu artigo 92.1
referido aos hórreos, cruceiros e petos de ánimas que son bens de interese cultural e quedan sometidos
ao réxime xurídico previsto para ese tipo de bens nesta lei, sen necesidade da tramitación previa do
procedemento previsto no seu título I, os hórreos, os cruceiros e os petos de ánimas dos que existan
evidencias que poidan confirmar a súa construcción con anterioridade a 1901.
Segundo a valoración do arqueólogo que realizou a prospección arqueolóxica do Plan Parcial este
cruceiro ubicado dentro das instalacións de Novafrigsa é de tipo tradicional pero sen outra función que
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non sexa a ornamental, considerando a súa factura recente.
Xa que na ficha do PXOM o Cruceiro de Lamablanca ten a consideración de BEN DE INTERESE
CULTURAL e por tratarse dun BIC a súa protección é integral; permítense obras destinadas á
consolidación dos elementos construtivos do cruceiro, aconsellándose a reposición dos elementos
característicos da tipoloxía orixinal que se perderan, deterioraran ou foran alterados. Para elo
empregaranse os materiais propios do cruceiro; deberá empregarse morteiro bastardo de cal da mesma
ou similar dosificación ponderal orixinal.
A protección do cruceiro extenderase ao contorno do mesmo, polo que as obras realizadas
deberán ter en conta non só o elemento se non as características ambientais e paisaxísticas do
conxunto, non sendo recomendable ninguna actuación que conleve unha modificación sustancial do
contorno do cruceiro.

Fragmento da ficha do elemento CU-4: Cruceiro de Lamablanca (Novafrigsa), tal e como aparece recollido no catálogo do
PXOM, as coordenadas UTM –ETRS89 son X: 619.610 e Y: 4.757.880.
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En canto aos xacementos arqueolóxicos, segundo o catálogo do Plan Xeral, destacaremos a
presenza dun importante número na parroquia de Santa María Madalena de Coeses, fronte a tan só un
na de Santa Eulalia de Cuiña que é precisamente o que se atopa máis próximo ao ámbito, na zona
adxacente, denominado GA27028 150 Trigás (muralla), Vilar; que se engadirá ao Catálogo de patrimonio
cultural, segundo as determinacións do Informe Ambiental Estratéxico (IAE) emitido o 10/09/2018 en
base ao informe de Patrimonio. Pero como xa se indicou na introducción deste documento, cando se
menciona o informe da prospección arqueolóxica do Plan Parcial presentado co código CT 102A
2019/050-0, indícase que non hai ningún tipo de cautela ou cambio con respecto ó que se coñecía na
parcela e que o desenvolvemento do plan é compatible co patrimonio da zona, faise constar
expresamente que durante os traballos de prospección levados a cabo non se recolleron materiais de
valor ou interese arqueolóxico.
Polo que ningún dos xacementos é susceptible de verse afectado polo desenvolvemento do Plan
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Parcial aquí contemplado.

Fragmento da ficha do xacemento arqueolóxico GA27028150: xacemento arqueolóxico de “Trigás (muralla)”, tal e como
aparece recollido no catálogo do PXOM, as coordenadas UTM –ETRS89 son X: 619.275 e Y: 4.758.226.

A delimitación do ámbito do Plan Parcial de solo industrial no sector de SUD Coeses-Cuiña S-1.I
límita no seu punto mais ao noroeste coa delimitación do ámbito do Plan Especial de Protección do
núcleo rural protexido de O Vilar, segundo a descripción do informe arqueolóxico trátase dun pequeno
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lugar de construccións de cachote sen revestir e cubertas de lousa. É un asentamento pechado, formado
por edificacións tradicionais pero sen un interés especial, na liña das vivendas que se poden atopar en
Vilalvite por poñer un exemplo cercano. As construccións do núcleo rural catalogado de O Vilar (ou Vilar)
que aínda cando se atopan moi próximas as instalacións industriais de Novafrigsa están a unha cota
notablemente inferior, de xeito que ningunha construcción supera a rasante da estrada anexa, non
existindo polo tanto unha liña visual directa que afecte o espazo.

Fragmento da ficha PEPNR-12: Núcleo Rural O Vilar (Cuíña), tal e como aparece recollido no catálogo do PXOM, as
coordenadas UTM –ETRS89 son X: 619.738 e Y: 4.758.300.

Con respecto a outra das determinacións recollidas na proposta do IAE en referencia aos muros
de chantos existentes no ámbito, estudase a súa localización, extensión e características, co obxecto de
valorar a necesidade da súa protección, e de considerarse conveniente a conservación destes muros no
ámbito engadirase a ordenanza que garanta a súa salvagarda.
No informe avaliativo da prospección arqueolóxica indícase a notable presencia de valos e
cercados tradicionais na contorna do ámbito do Plan Parcial, de feito a maior parte dos terreos atópanse
pechados por liñas de chantos de laxa fincados verticalmente no chan, en xeral trátase de pezas
ortogonais de medidas bastante regulares sendo de 120-150 cm de alto (sobresae un metro
aproximadamente do chan), entre 50 e 70 cm de ancho e entre 5 e 10 cm de grosor (aínda que se
poden atopar de moitas medidas e formas). Este tipo de cercado está presente de xeito contínuo
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constituindo moitos kilómetros de peche no seu conxunto. A datación é descoñecida e probablemente
moi variable, pero en todo caso trátase dun sistema de peche tradicional nesta zona. Ás veces altérnase
con lenzos de muro de mampostería en seco compostos por capas alternas de laxas horizontais (de
tamaño moito menor que o descrito anteriormente) e cantos rodados procedentes das terrazas fluvias e
as cuncas de sedimentos que forman o sustrato natural do terreo, neste caso o grosor do muro é de
entre 0.65 e 1m, para garantir a estabilidade do conxunto.
Existen tamén algúns valados de datación incerta pero de tipo tradicional para a zona (chantos de
lousa verticais) e combinacións de lousas e cantos rodados.
En liñas xerais os valados que parten follas regulares de terreo non podemos consideralos como
dunha grande antigüidade. Nas áreas donde pervive o “maiorazgo” ata cáseque mediados do secúlo XX
son, evidentemente, posteriores a esta data e os máis antigos non podemos levalos ata máis alá de
mediado o século XIX. En todo caso trátase de cercas e valos tradicionais pero a súa catalogación e
conservación debería facerse estudando cada elemento concreto, pois as veces enmarcan camiños de
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un ancho excesivo para tratarse de valos antigos.
O tramo con presenza de chantos existente dentro do ámbito do Plan Parcial é o que se atopa na
zona sureste, onde o Plan formula un espazo libre público e unha rede viaria peonil pública, aínda que o
tramo non é continuo, existindo ocos no seu trazado e elementos deteriorados ou que non teñen unha
boa estabilidade algunas zonas como se observa na seguintes imaxes; este tramo de chantos
integrarase como elemento estruturante na nova ordenación do ámbito, establecendo no artigo 9,no seu
punto 9.2 de condicións particulares para proxectos de urbanización, un novo apartado para a protección
dos muros de chantos existentes, que garanta a súa salvagrada.

Cunha liña maxenta identificase sobre o plano de delimitación do sector o
tramo con presenza de chantos dentro do ámbito do PP

Tramo de chantos dentro do ámbito do PP

Ademais da análise dos anteriores aspectos tamén se considerou no documento ambiental a
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situación do medio socioeconómico actual no termo municipal de Lugo, segundo datos procedentes do
INE e dos datos subministrados polo Instituto Galego de Estadística (IGE).
En base a estes datos o estudo recollía que a tendencia poboacional do municipio de Lugo sufriu
oscilacións significativas ao longo do tempo, sen embargo, nos últimos tempos está experimentando un
lixeiro aumento, a diferenza da tendencia xeral do resto da provincia, incrementando o número de
habitantes no concello nos últimos 12 anos.
Nesta análise tamén se ve que a ocupación da poboación do municipio de Lugo reflicte un claro
dominio do sector servizos fronte a todas as demais actividades, síguelle en importancia o sector
industrial e logo o sector da construción.
Nos puntos 3 e 4 o Documento ambiental fíxose a descrición do desenvolvemento previsible do
Plan Parcial.
O punto 3 é o alcance e contido do Plan. A ordenación que se propón trata de aproveitar as

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

oportunidades do territorio, a mellora das comunicacións e as infraestruturas, co obxecto de mellorar a
calidade de vida dos habitantes do municipio, fixar poboación e atraer actividades que garden relación
principalmente coas

industrias máis

significativas

da zona (directamente relacionadas

coas

oportunidades de mellora e potenciación do territorio), como é o caso da industria agroalimentaria.
Preténdese así, fomentar a explotación dos recursos naturais dunha forma sostible e razoada, como
plataforma para xerar un crecemento endóxeno vinculado ao crecemento derivado das novas e
previsibles demandas de vivenda e outros usos.

Diferentes perspectivas do sector, nas que se pode aprezar a consolidación das infraestruturas existentes, así como a
ruralidade característica do entorno no que se encadra.
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O punto 4 comeza describindo a función do Plan Parcial, que supón a ordenación do sector SUD
Coeses-Cuiña S-1.I, delimitado no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Lugo como Solo
Urbanizable Delimitado, situado ao sur do núcleo urbano de Lugo e a oeste do río Miño, na paraxe de
Lama Branca, próximo a O Vilar (noroeste) e a Vilalvite (sureste). Este sector terá como destino principal
a creación de solo industrial para a ampliación das infraestruturas agroalimentarias xa existentes na
zona.
Trátase dun solo de transición entre o núcleo tradicional e o novo núcleo xurdido de forma lineal
ao longo da estrada. Os límites de edificabilidade e de ocupación previstos, relacionados directamente
coa reserva de espazos dotacionais, tanto públicos como privados, ademais de cumprir sobradamente
cos límites legais, garanten illadamente e no conxunto da actuación do sector, a sostibilidad ambiental
requirida pola implantación edificatoria proposta, a cal satisface ademais a demanda de solo destas
características.
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O desenvolvemento ten como obxectivo fundamental incrementar a intensidade do uso das
parcelas xa destinadas a acoller industrias agroalimentarias.
Neste punto ademais expóñense as determinacións de ordenación que se van realizar dentro do
sector e que seguirán as directrices establecidas na ficha do Plan Xeral.
No Documento ambiental indícase que estamos ante un sector de Solo Urbanizable Delimitado
con ordenación detallada onde non se precisan novos sistemas xerais dado que non existen usos
residenciais e os sistemas locais adáptanse ao estipulado no artigo 42.2 da Lei 2/2016 do Solo de
Galicia e ao artigo 69 do seu regulamento.
Acompáñase cos cadros dos parámentros do sector e recollidos na ficha urbanística do PXOM:
Uso característico
Uso incompatible

Industrial agroalimentario
Residencial
Industrial non relacionado coa actividade agroalimentaria

Superficie do sector

321.349 m

2

Superficie edificable máxima

112.472 m

2

Edificabilidade

0,35 m /m

Superficie de Sistemas Xerais
Tipoloxía

2

2

Adscritos
Incluídos

SGSUZ-EL-18: 33.142 m

2

Edificación illada

Cesións mínimas para dotacións locais:
2

Equipamentos

5.764 m

Espazos libres

28.821 m

2
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Xestión e execución do planeamento:
Figura de planeamento

Plan Parcial

Iniciativa

Privada

Programación

3 anos

Área de reparto

AR-COESES-CUIÑA-1.I

Aproveitamento tipo

0,35 m u.t.c./m (IND)

2

2

En ningún caso se poderá transformar o uso existente industrial agroalimentario cara outros usos,
polo que o presente Plan Parcial unicamente contemplará unha mellora das infraestruturas xa existentes
e acondicionamento do sector para garantir o absoluto cumprimento da normativa vixente en materia de
ocupación do solo.
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Realízase unha reserva de espazos libres ao suroeste do sector que se corresponde cunha franxa
que bordea parte do sector, actuando deste xeito como zona de amortiguación ou barreira natural entre a
zona industrial e os arredores. Este sistema xeral de espazos libres está constituído por 33.142 m2
(SGSUZ-EL-18) de superficie de zonas verdes incluídas. Deste xeito dáse cumprimento ao establecido
na lexislación vixente cando se redactou o plan xeral, que establecía unha reserva do 10% da superficie
total, de cesión obrigatoria e gratuíta á administración municipal, que neste caso se realizará en forma de
zona verde do sistema xeral, que se correspondería cun mínimo de 32.135 m2.
Sistema Xeral

Lugar

Superficie

SGSUZ-EL-18

Vilalvite

33.142 m

Obtención

2

Incluído no sector Coeses-Cuiña S-1.I

En detalle, as obtencións que derivan da aprobación do Plan Xeral son as que se reflexan a
continuación.
Valor de cesión do 10% do aproveitamento tipo en Solo Urbanizable Delimitado.
Sector
COESES-CUIÑA

S.1-I

Uso

característico
Industrial

S (S+SG)
321.349 m

2

AT

10% utc

0,35

11.247,22 m

10% VP/I/E
2

11.247,22 m

2

Valor

Ano

1.081.532,19

3

Tal e como se establece na ficha do Plan Xeral, os sistemas xerais interiores localízanse segundo
as determinacións gráficas que se establecen no propio Plan, non obstante poderase considerar outro
emprazamento de proporcións similares, non admitíndose a disgregación da superficie destes sistemas
xerais, vinculados necesariamente a un eixo viario principal da ordenación do sector que defina o Plan
Parcial, sempre que se xustifique a súa maior idoneidade.
En canto as infraestruturas existentes tamén se analizan a rede de abastecemento, a rede de
saneamento, a rede eléctrica e a xestión de residuos no ámbito.
Ao tratarse dunha industria agroalimentaria cunha actividade relativamente importante, esta xa
conta cun sistema de abastecemento de auga propio, independente das redes municipais. Trátase
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dunha captación que toma a auga dos cursos fluviais próximos, e que dispón da correspondente
autorización outorgada polo organismo de cunca (Confederación Hidrográfica Miño-Sil).
Se ben, e tal e como aparece reflexado na ficha do sector que figura no Plan Xeral, se fose
necesario incrementar o abastecemento de auga ao sector, este podería verse alimentado desde os
novos depósitos que o Plan prevé implantar en Penarrubia; e cuxa acometida se levaría a cabo mediante
tubarías de diámetro decrecente, de 300, 200 e 100 mm.
Tendo en conta a capacidade máxima do Plan Parcial:
Sector
COESES-CUIÑA

S.1-I

Superficie

321.349 m

2

Superf.

Demanda

Demanda

Demanda

Edific.máx.

3

Q m /día

Q medio l/seg

Q punta l/seg

971,76

11,25

21,59

112.472 m

2
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Desde os depósitos de Penarrubia parte un ramal de 300 mm, desde o que se abastece a zona de
San Lázaro, fórmase un anel de 300 mm de diámetro que conecta coa rede de Lugo, por un paso pola
ponte e que subministra a San Lázaro. A partires do anel, a rede ramifícase mediante un ramal de 200
mm que alimenta ao núcleo rural de Coeses, se ben o sector obxecto do presente Plan Parcial non conta
con acometida a este depósito.
No que respecta á xestión de efluentes, disponse de sistema de recollida de augas pluviais
independente do sistema de recollida para augas industriais. As augas residuais industriais e sanitarias
son tratadas na estación de tratamento con que conta a propia empresa. As augas pluviais recollidas
conectan coas anteriores xa depuradas nunha arqueta previa vertedura ao medio.
Todos estes datos (tanto de abastecemento como de saneamento) contan coas correspondentes
autorizacións dos organismos implicados (Confederación Hidrográfica Miño-Sil e Secretaría Xeral de
Calidad e Avaliación Ambiental) o que avala a suficiencia das intraestruturas á hora de dar cobertura ás
actividades (industria agroalimentaria) que actualmente se desenvolven no sector.
Ao igual que acontecía co abastecemento, no caso de que o volume de efluentes a depurar se
vise incrementando de tal xeito que se chegase a superar o volume para o que ten capacidade a actual
depuradora coa que conta Novafrigsa (cousa pouco probable), sería posible efectuar acometidas ás
infraestruturas que o Plan Xeral prevé instalar nas inmediacións do sector. Este feito, xa se contempla na
ficha do sector que aparece na normativa urbanística do PXOM.
Caudais de pluviais e fecais segundo o Plan Xeral:
Sector
COESES-CUIÑA

S.1-I

Uso

Superficie

R (0,9)

321.349 m

2

Caudal de chuvia T=10 anos

Caudal de fecais (m)

l/seg

l/seg

3.831,12

21,59

En síntese, na seguinte táboa indícanse as características principais do sistema de abastecemento
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e saneamento para o sector de solo urbanizable delimitado obxecto do Plan Parcial:
Sector
COESES-CUIÑA

S.1-I

Superficie

321.349 m

Superficie

Edificabilidade
2

2

máxima (m /m )

2

edificable
2

máxima (m c)

0,35

112.472

Abastecemento
3

Q medio (m /dia)
971,76

Saneamento
Caudal fecais

(l/seg)
21,59

En canto a rede eléctrica, próxima ao sector discorre unha liña eléctrica de media tensión de 20
kW de tensión nominal á que se conecta o sector e da que, ata hai pouco tempo, se collía a enerxía
eléctrica. Se ben, desde hai uns anos, Novafrigsa conta cunha autorización da Dirección Xeral de
Industria, Enerxía e Minas para a instalación dunha planta de coxeneración de 5020 kW de potencia
eléctrica.
Este proxecto de novas instalacións de recuperación térmica baseadas na coxeneración, ven a
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complementar os métodos actuais de consumo de enerxía eléctrica e xeración de enerxía térmica das
instalacións e, os excedentes vértense á rede eléctrica de distribución pública de enerxía eléctrica. A
tales efectos, xa se levaron a cabo as melloras necesarias na rede local para poder levar a cabo este
subministro.
Deste xeito, o sector obxecto do Plan Parcial, é indepentente (ao igual que acontece cos sistemas
de abastecemento e saneamento) no que ao subministro e/ou produción de enerxía eléctrica se refire.
A xestión de residuos urbanos no municipio de Lugo realízase conforme ao establecido no Plan de
Xestión de Residuos de Galicia, polo que se implantou a recollida selectiva como un xeito de conseguir a
valoración dos residuos. Deste xeito, e de acordo coa lexislación e planifiación vixente, o Concello de
Lugo atópase adherido ao sistema de xestión da Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA), polo
cal os residuos son entregados á Ecoplanta de Lugo, desde a cal son trasladados ás instalacións de
Cerceda para a súa completa xestión.
Ao tratarse dun sector con actividade industrial, os residuos propios da súa actividade son
administrados mediante xestores autorizados, como pon de manifesto a autorización ambiental integrada
vixente, coa que conta a empresa.
No apartado 2 do punto 4 do documento ambiental presentado recóllese o marco normativo
vixente a nivel local, autonómico, estatal e comunitario.
A normativa e determinacións do Plan Parcial estarán sometidas ás resolucións que deveñan da
lexislación urbanística e sectorial de obrigada aplicación.
En canto ao alcance e contido do Plan como xa vimos ao longo do presente documento, a
ordenación que se propón executar a través do presente Plan Parcial, pretende regularizar a situación da
actual fábrica industrial de produtos cárnicos que se atopa no solo delimitado a tales efectos no PXOM
como SUD Coeses-Cuiña S.1-I (que o PXOM recolle como Solo Urbanizable Industrial Delimitado). Polo
que non se vai cambiar o uso ao que está destinado o sector, senón que tan só que vai mellorar a
ordenación interna do mesmo para permitir, no caso de que así se requirise, un incremento da actividade
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mediante a mellora das instalacións, xa sexa cuantitativa ou cualitativamente.
Na actualidade, dentro do sector xa hai ubicada unha fábrica industrial de produtos cárnicos,
pertencente a Novafrigsa, S.A. (Grupo Coren) que conta coa correspondente Autorización Ambiental
Integrada (AAI) tramitada perante a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, que é vixente
dado que pola Lei 5/2013, do 11 de xuño, pola que se modifican a Lei 16/2002, do 1 de xullo, de
prevención e control integrados da contaminación, e a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos
contaminados; no seu artigo primeiro apartado 19 e 20 elimina a renovación das AAI e polo tanto, a
caducidade da mesma.
Ao tratarse dunha industria cunha dilatada traxectoria e que está máis que consolidada no
contexto territorial do Concello de Lugo (tanto no que ás instalacións da zona de Vilalvite, como noutras
que poderemos tamén atopar no propio municipio) a suficiencia e calidade das infraestruturas necesarias
para o axeitado desenvolvemento da súa actividade está garantida ao ter disposto a propia empresa dos
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servizos urbanísticos necesarios.
Neste caso particular e debido a que estamos ante unha actuación que persegue a regularización
dunha infraestrutura xa executada, no documento ambiental indicouse que nos atoparemos con dous
escenarios posibles como alternativas:
1) Manter a situación actual, isto é, non efectuar ningún tipo de tramitación que permita a
regularización das instalacións xa executadas, o que limitará as posibilidades de
crecemento da industria existente.
2) Tramitar o presente Plan Parcial que, aínda que non permitirá replantexar un
escenario raso, no que o punto de partida sexa un terreo ermo, si facilitirá o
cumprimento da lexislación vixente en materia urbanística (garantir o cumprimento dos
estándares de reservas para dotacións, espazos libres e/ou sistemas xerais) e a
paliación dos impactos ambientais que as futuras actuacións que se leven a cabo no
sector podan ter sobre o medio, mediante o cumprimento das medidas que se
establecen no Plan Xeral para un sector do das características do que aquí se presenta.
A esto hai que engadir o establecido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático no seu informe que determina que co fin de favorecer a integración paisaxística das
edificacións previstas suxírese ter en conta e adoptar as medidas que resulten oportunas; entre outras,
favorecer o emprego de materiais e cores que suavicen o contraste coa contorna, fomentar 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. Ditas
medidas serán incorporadas ao Capítulo das ordenanzas reguladoras referido as normas xerais de
edificación, no apartado 7.7. Condicións estéticas do artigo 7.
En referencia á incidencia ambiental do planeamento o Plan Xeral de Ordenación Municipal do
Concello de Lugo, que foi aprobado de forma definitiva parcial condicionada, o 19/01/2012, por Orde do
29 de abril de 2011, recolle na Ficha de Caracterización do SUD Coeses-Cuiña S.1-I que forma parte do
Estudo Medioambiental, unha serie de cuestións que serán tidas en conta na planificación da ordenación
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que se formule para o mesmo.
Neste Estudo Medioambiental que recolle o PXOM, indícase que a principal fonte de
contaminación na zona urbana, como na maioría das cidades, constitúea o tráfico rodado, principalmente
na trama urbana exterior das murallas. E, en moita menor medida, o uso de combustibles para
calefaccións e auga quente de vivendas e edificios. En xeral, a cidade de Lugo non conta cunha
actividade industrial da denominada altamente contaminante, contando o municipio con áreas de tamaño
medio e sen demasiada complexidade ambiental. Proba dos reducidos índices de contaminación
industrial son os baixos niveles de SO2 (principal indicador de presenza industrial). Sen embargo,
merece mención, dentro destas escasas industrias susceptibles de xerar unha contaminación
atmosférica significativa, a industria agroalimentaria que xa se atopa asentada no sector obxecto do
desenvolvemento que aquí se propón.
Por este motivo, e xa no contexto do Plan Xeral, este sector foi sometido á unha exhaustiva
análise da súa actividade e dos posibles impactos que esta pode xerar no ambiente. Concluíndose que a
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nivel xeral e logo de facer unha análise dos impactos xerados por cada un dos sectores de solo
urbanizado incorporados no Plan, o impacto global do sector SUD Coeses-Cuiña S.1-I, é MEDIO-ALTO.
Así temos, que se detecta a presenza do que se denomina, elementos negativos. Isto é, a
existencia de malos cheiros procedentes da fábrica industrial. Tamén existe a posibilidade de que os
solos presenten algún tipo de contaminación derivada da industria que realiza procesos alimentarios
relacionados con produtos cárnicos. Ao sector accédese por dous camiños procedentes das estradas
provinciais CP-2907 e CP-2906, en bo estado de conservación e que soportan un tráfico baixo e que na
súa práctica totalidade está relacionado cos vehículos lixeiros ou pesados que se dirixen á fábrica.
Derivado disto, establécense no documento ambiental estratéxico presentado unha serie de
recomendacións ou medidas a ter en conta no desenvolvemento do sector e que serán consideradas á
hora de elaborar o presente Plan Parcial:
 No vértice nororiental, retranquear as edificacións, establecendo unha zona axardinada natural
(deixalo como está), que actúe como área tampón e evite a destrución das manchas arboradas
incorporadas no sector.
 Ampliación dos puntos de recollida de residuos sólidos urbanos (contedores azul, verde, amarelo e
gris), produtos industriais, aceites, perigosos, etc., e aumento do horario de recollida.
 No Plan Parcial, plantexamento dunha alternativa técnica aos trazados dos emisarios de fecais, xa
que discorren por zonas valiosas.
 Medidas preventivas relacionadas coa posible afección de xacementos arqueolóxicos non
documentados.
No Plan Xeral tamén se sinala que a instalación de infraestruturas básicas nestes sectores implica
afeccións ambientais destacables, xa que por unha banda se atopan alonxadas das redes existentes na
actualidade, sendo necesario instalar infraestruturas específicas para algúns destes sectores. Sen
embargo, no caso particular que nos ocupa, como xa hai instalada unha industria agroalimentaria e como
o cometido da actuación consiste, na realización dunha ampliación da actividade e non na creación de
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novas infraestruturas, este tipo de impacto é case inexistente.
En canto ás recomendacións que se realizan desde o Plan Xeral sobre a análise ou
procedementos ambientais a realizar en fases posteriores de desenvolvemento e execución do
planeamento, como é o caso deste Plan Parcial, destacamos a que se realiza en relación a este sector,
en base á que a actividade que acolle (matadoiro de gando vacún e unha planta de elaboración de
produtos alimentarios) ten que ser sometida de xeito periódico ao procedemento de Autorización
Ambiental Integrada, no que se avalía a incidencia da súa actividade sobre o medio.
No Anexo III da Memoria , correspondente á Documentación Complementaria, adxúntase a
Notificación e remisión da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Resolución de
Renovación da Autorización Ambiental Integrada (14/04/2011), Novafrigsa, S.A., matadoiro de gando
vacún e planta de produción de productos alimenticios sito no Concello de Lugo.
No Documento ambiental no apartado 4 do seu punto 4 facía unha descrición dos procesos a
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seguir para a elaboración do Plan Parcial e da documentación xenérica que deberá conter o proxecto
que desenvolva o sector (Plan Parcial), en base a lexislación vixente Lei 2/2016, do 10 de febrero, do
Solo de Galicia (LSG) e o seu regulamento aprobado polo Decreto 143/2016, do 22 de setembro
(RLSG).
Tal e como figura no na Lei 2/2016 e no seu Regulamento, en canto a documentación:
 Os plans parciais comprenderán, co contido fixado regulamentariamente, os seguintes
documentos (artigo 69 LSG e artigo 170 RLSG):
1. Documento ambiental estratéxico, ou estudo ambiental estratéxico, segundo o plan fose
obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada ou ordinaria (artigo 69.a) da LSG artigo
170.a) do RLSG).
2. Planos de información, incluído o catastral (artigo 69.b) da LSG e artigo 173 do RLSG).
3. Memoria xustificativa das súas determinacións (artigo 69.c) da LSG e artigo 171 do RLSG).
4. Estudo de avaliación da mobilidade (artigo 172 do RLSG).
5. Avaliación económica da implantación dos servizos e execución das obras de urbanización,
incluídas as conexións cos sistemas xerais existentes e a súa ampliación ou reforzo (artigo 69.d)
da LSG e artigo 175 do RLSG referido ao estudo económico).
6. Planos de ordenación urbanística (artigo 69.e) da LSG e artigo 174 do RLSG).
7. Ordenanzas reguladoras necesarias para a súa execución (artigo 69.f) da LSG e artigo 176 do
RLSG).
8. Catálogo de elementos que se deben protexer, cando as especiais características do sector o
xustifiquen por conter elementos obxecto de protección.
 A documentación do plan parcial formalizarase, como mínimo, nunha copia de todo o seu contido
en soporte dixital, que será entregada á Administración correspondente.
O Regulamento en vigor, no seu artigo 186, recolle o procedemento de aprobación de plans
parciais que coincide co dos plans especiais e é, como se menciona a continuación:
 A tramitación do plan parcial axustarase ao seguinte procedemento:
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a) O órgano municipal competente procederá á súa aprobación inicial e someterao a información
pública como mínimo durante dous meses, 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 (artigo 75.1.a) da LSG).
A Administración municipal deberá solicitar, no momento que corresponda en cada caso, os
informes sectoriais que resulten preceptivos de conformidade coa normativa vixente.
No anexo II do Regulamento da LSG recóllese unha listaxe dos ditos informes e do momento en
que deberá solicitarse cada un deles, de acordo coa normativa sectorial correspondente.
b) Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información pública, a Administración
municipal deberá solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais e
consultas

que resulten preceptivos. Os informes sectoriais autonómicos deberán ser emitidos

no prazo máximo de tres meses, transcorrido o cal entenderanse emitidos con carácter favorable
(artigo 75.1.b) da LSG).
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c) Cando, con posterioridade ao trámite de información pública, se pretendan introducir
modificacións que supoñan un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, abrirase
un novo trámite de información pública (artigo 75.1.c) da LSG).
d) Os servizos xurídicos e técnicos municipais deberán emitir informe respecto da integridade
documental do expediente, das actuacións administrativas realizadas, da calidade técnica da
ordenación proxectada e da conformidade do plan coa lexislación vixente (artigo 75.1.d) da LSG).
e) Cumpridos os trámites sinalados nas alíneas precedentes, o órgano municipal competente
aprobará provisionalmente o contido do plan coas modificacións que sexan pertinentes e
someterao, co expediente completo debidamente dilixenciado, ao órgano competente en materia
de urbanismo para o seu informe preceptivo, que deberá ser emitido no prazo de dous meses,
contados desde a entrada do expediente completo no rexistro da consellería. Transcorrido este
prazo sen que se comunicase o informe solicitado, poderá continuarse a tramitación do plan
(artigo 75.1.e) da LSG).
O órgano competente en materia de urbanismo, no prazo dun mes, examinará a integridade do
proxecto de plan. De se apreciar algunha deficiencia, requirirá a súa emenda.
Ata o cumprimento efectivo do requirimento non comezará o cómputo do prazo legal para a
emisión do informe (artigo 75.1.e) da LSG).
f) Cumpridos os trámites sinalados nas alíneas precedentes, o concello procederá á súa
aprobación definitiva (artigo 75.1.f) da LSG).
 A aprobación definitiva do plan parcial corresponderalle ao órgano municipal competente (artigo
75.4 da LSG).
En todo caso, a eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado
quedan condicionados á súa publicación, de conformidade co establecido nos artigos 82 da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, e no artigo 199 deste regulamento, 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 Lei 2/2016, do 10 de
febreiro.

En Lugo, outubro de 2019
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En representación do equipo redactor

Asdo. María Asunción Rivero Hermida, Licenciada en Dereito Colexiada nº 1631
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