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II.2.- MEMORIA XUSTIFICATIVA
1.- CONVENIENCIA DA FORMULACIÓN DO PLAN PARCIAL

Redactase o presente Plan Parcial de Ordenación por iniciativa particular, sobre terreos comprendidos
no Plan Xeral de Ordenación Municipal do término de Lugo como Solo Urbanizable Delimitado SUD
COESES-CUIÑA S-1.I. O Plan Parcial, supón a ordenación integral deste sector que se sitúa ao sur do
núcleo urbano de Lugo, na paraxe de Lamablanca, ao oeste do rio Miño e ao norte da autovía, entre os
núcleos rurais de Vilalvite e O Vilar.
Este sector denominado SUD COESES-CUIÑA S-1.I, de 321.349 m² de superficie bruta, forma parte
dun dos desenvolvementos urbanísticos propostos polo PXOM de Lugo, que foi aprobado definitivamente, de
forma parcial e condicionada, por Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 29
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de abril de 2011.
A incorporación de áreas de Solo Urbanizable ao proceso de desenvolvemento urbanístico realizarase
mediante a formulación do Plan Parcial que ten por obxecto a regulación da urbanización e a edificación
desenvolvendo o Plan Xeral mediante a ordenación detallada do sector, tal e como figura no artigo 161 da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG).

Ademais dos índices de calidade e dos límites de sostibilidade para o solo urbanizable de uso industrial
fixados nos artigos 41 e 42 da LSG, o Plan Xeral sinala outros mais restritivos, esixindo uns sistemas xerais
inscritos destinados a espazos libres que non precisarían estándares ao carecer de usos residenciais, e
limitando a edificabilidade a 0,35 m²/m² notablemente inferior á posible prevista na LSG de 1 m²/m².
A superficie bruta total do sector unha vez axustados os límites á cartografía é de 321.349 m² como xa se
indicou no primeriro parágrafo (superficie neta 288.207 m²), dos que 33.142 m² se destinan a Sistemas Xerais
incluídos, e 112.472,15 m² correspóndense coa superficie máxima edificable (0,35 m²/m²), que non chega a
esgotarse, xa que só se preveen 89.992,14 m² de construción equivalente a 0,280 m²/m². As dotacións locais
esixidas polo Plan Xeral correspóndense co 10% da superficie neta 28.821 m² para espazos libres e do 2% para
equipamentos locais 5.764 m², mentras que no Plan Parcial son de 44.983 m² e 5.880 m² respectivamente.
A superficie exterior destinada á conexión cos sistemas existentes é nula xa que na actualidade, o
sector dispón de tódalas conexións en funcionamento, coas melloras establecidas no presente documento.
Trátase dun solo de transición entre dous pequenos núcleos rurais. 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 establecidos na lexislación urbanística e no Plan
Xeral, garanten illadamente e no conxunto da actuación do sector, a sostibilidade ambiental requirida pola
implantación edificatoria proposta, a cal satisfai ademais a demanda de solo destas características.
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2.- OBXECTIVOS E CRITERIOS DA ORDENACIÓN DO SECTOR
2.1. OBXECTIVOS DO PLAN PARCIAL
O obxectivo fundamental do Plan Parcial é a obtención e urbanización de solo de cesión necesario apto
para desenvolver actividades industriais vinculadas ao sector agropecuario e a alimentación, xa que o
Concello de Lugo está interesado en que se consolide un polo de desenvolvemento no que se concentren as
actividades ligadas ao sector alimentario, ademais, co desenvolvemento do sector habilítase solo para
facilitar a ampliación das instalacións de Novafrigsa, do Grupo Coren, xa situado no sector e que é un dos
motores económicos da Provincia de Lugo.
Co desenvolvemento do sector realizaranse importantes infraestruturas, ademais de mellorar as
existentes da zona, dáse solución aos problemas do tráfico rodado, que aínda que non é intenso está
constituído en boa parte por vehículos de transporte dos produtos agroalimentarios, e obterase solo para
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dotacións que servirán tamén aos núcleos circundantes os cales carecen de infraestruturas abondas.
Obxectivos:
 Cesión do solo e urbanización de todos os sistemas xerais, sistemas locais e reservas para
dotacións incluídos no sector.
 Obtención dunha superficie de solo de Sistema Xeral incluído de 33.142 m², ao que se lle une un
sistema local de espazos libres doutros 44.983 m², supoñendo o conxunto un enlace verde
público de grande riqueza ambiental entre os dous núcleos rurais próximos.


Creación dun novo espazo industrial vinculado ao sector agroalimentario e obtención por parte do
concello dunha parcela co mesmo uso para o traslado de actividades non desexadas que hoxe se
atopen na zona urbana.



Definir as características das instalacións actuais fixando as condicións para posibles ampliacións
na parcela reservada para a sociedade promotora da actuación.

 Creación dun espazo de equipamento público de 5.880 m², que o Plan Parcial propón sexa de uso
predominantemente deportivo, aínda que o concello de Lugo poderá propoñer outro uso dotacional
diferente mediante o procedemento establecido na LSG.


Mellorar as infraestruturas do ámbito.

Polo que respecta á iniciativa, tal e como prevé a ficha de características do Plan Xeral, é privada, xa
que a entidade promotora (NOVAFRIGSA, S.A.) dispón de casi a totalidade dos terreos incluídos na
delimitación do sector, un 99%. Aínda que o obxectivo final do Promotor é dispór da totalidade dos terreos do
sector, ben por compra ou pola formulación dunha sociedade mercantil co outro propietario (parcela con
referencia catastral 27900A133001880000SB) durante a tramitación do Plan.
De conformidade co establecido no artigo 66. Plans de iniciativa particular, apartado b) da LSG, que di:
“Acreditar, no caso de plans elaborados por iniciativa particular, a aceptación polos propietarios ou
propietarias que representen máis do 50% da superficie do ámbito de planeamento”. Apórtase nos anexos á
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memoria en documentos adxuntos e como contestación ao requerimento feito polo Concello de Lugo con
data 16/01/2015, copia da escritura pública con data 02/01/1996 ante o notario, da compraventa das
instalacións industriais incluíndo os terreos nos que se ubican, por parte de NOVAFRIGSA, S.A.; os terreos
describense como finca GANDARA DE LAMABLANCA cunha superficie de 35 hectáreas sito na parroquia de
Coeses, Cuiña e Soñar, do Concello de Lugo.
A relación do propietarios catastrais do sector indicase no punto 4 da memoria informativa, referente á
estrutura da propiedade, cun cadro da relación de propietarios catastrais do sector, a referencia catastral coa
superficie das parcelas e as superficies a ocupar de cada unha delas , dito cadro tamén se inclúe no plano
de información do parcelario catastral I-04.

2.2. ADECUACIÓN DA ORDENACIÓN ÁS DETERMINACIÓNS DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO
XERAL PARA O SECTOR

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

2.2.1. Delimitación do ámbito de planeamento
O sector obxecto de desenvolvemento mediante o presente Plan Parcial é o definido polo Plan Xeral
denominado COESES-CUIÑA S-1.I, de 321.349 m² de superficie bruta.
Os parámetros xerais da ordenación son os seguintes:
PARÁMETROS XERAIS DA ORDENACIÓN
SUPERFICIE TOTAL DO ÁMBITO DA ACTUACIÓN

321.349 m²

SUPERFICIE BRUTA TOTAL DO SECTOR

321.349 m²

SUPERFICIE SISTEMA XERAL INCLUIDO

33.142 m²

SUPERFICIE NETA DO SECTOR DELIMITADO

288.207 m²

En referencia as observacións incluídas no informe do servizo municipal de enxeñería do 22/12/2014,
hai que ter en conta que a delimitación contemplada no presente Plan Parcial é consecuencia dun minucioso
análise da documentación contida no plan, da súa escala, da estrutura da propiedade de referencia e dos
elementos estruturantes do ámbito do sector.
Dada a imprecisión coa que está redactada a cartografía poden existir distintas interpretacións de
detalle, téndose elexido a opción refrendada polos criterios da Lei 2/2016, artigo 44 punto 2, en referencia á
prioridade dos elementos como a superficie total, a estrutura da propiedade, os elementos naturais e os
sistemas existentes.
Neste caso existen elementos naturais determinantes como é a masa arbórea colindante e o peche
das instalacións de NOVAFRIGSA, S.A. na marxe esquerda, así como a estrutura do parcelario catastral
actualizado no extremo superior esquerdo co enlace viario existente sen afectar ao comunal existente. De
calquer xeito polo establecido no artigo 65.2 da LSG e artigo 157.2 do RLSG poderase reaxustar por razóns
xustificadas a delimitación dos sectores e das áreas de repartición do planeamento de desenvolvemento,
sempre que non supoña unha alteración igual ou superior ao 10% do ámbito delimitado polo plan xeral,
mesmo cando o reaxuste afecte a clasificación urbanística do solo.
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No obstante, se o Concello o considera convinte poderán reaxustarse os límites do sector unha vez
analizadas as alegacións e informes que poidan producirse durante o período de exposición pública.

Fragmento do plano I-04. Información: Parcelario catastral.
Delimitación do ámbito do sector sobre o plano da estrutura do parcelario catastral actualizado.

Imaxes da masa arbórea colindante e peche das instalacións na marxe esquerda
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Imaxe e fragmento de plano catastral coa estrutura da propiedade na marxe superior esquerda

Imaxe do camiño na marxe superior dereita da

Imaxe do peche do camiño de lousas de pedra verticais na

delimitación

marxe lateral dereita

Imaxes desde o camiño na marxe inferior da delimitación do sector

2.2.2. Delimitación do sector
Respéctase a delimitación do sector en cumprimento das condicións da ordenación do Plan Xeral
neste ámbito de solo urbanizable.
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A superficie do sector delimitado é de 321.349 m², dos cales 33.349 m² son sistemas xerais incluídos
que computan aos efectos do cálculo do aproveitamento aínda que non aos efectos do cálculo das dotacións
necesarias segundo determinacións do Plan Xeral.

Fragmento do plano de ordenación O-01, cunha liña discontinua vermella a delimitación do sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I

No sector existe unha instalación industrial agroalimentaria nunha zona de transición entre ladeiras e
depresións cunha pendente que oscila entre o 3% e o 10%, existindo grandes espazos baleiros aínda que
asociados á industria. No límite sur atópase unha masa arbórea mixta constituída fundamentalmente por
carballos cualificada polo Plan Xeral como sistema xeral de espazos libres que se mantén.

Instalacións correspondentes á industria agroalimentaria xa presente no sector obxecto da actuación.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 7 de 36
DOCUMENTO REFUNDIDO PARA APROBACIÓN INICIAL

Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 30-06-2021
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

Como xa se mencionou na primeira parte da memoria, correspondente a memoria informativa, o
ámbito caracterízase por unha zona de pastos e de repoboación de eucaliptos ao Oeste, por unha zona
enriquecida de masas arbóreas mixtas ao Leste, estando próximo a unha zona de protección dun conxunto
de depósitos arqueolóxicos, aínda que trala prospección arqueolóxica realizada e o informe correspondente
non existe 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. Polo norte atopámonos co núcleo de O Vilar e
polo sur con Vilavilte, ambos os dous de carácter rural sen servizos abondos.

Núcleo de O Vilar ao Norte do Sector pertencente a parroquia de Cuiña

Núcleo de Vilalvite ao Sur do Sector pertencente a parroquia de Coeses

2.2.3. As determinacións de ordenación básica propias do Plan Xeral para o solo urbanizable,
sinaladas nos artigos 56 da LSG e 126 do RLSG
A ordenación do Plan Xeral contén a delimitación do sector conforme se describiu no apartado anterior,
a determinación dos sistemas xerais incluídos, así como as conexións cos sistemas xerais existentes e
exteriores ao sector e os usos globais de carácter industrial que levan consigo unha tipoloxía edificatoria
concreta.
As intensidades edificatorias máximas son inferiores ás que fixan nos artigos 41 da LSG e 64 do
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RLSG, polo que non se alcanzan estes máximos coa ordenación prevista no Plan Parcial.
O sector, tal e como se reflicte na documentación topográfica, conta con posibilidade de conexións a
todos os servizos urbanísticos (acceso rodado, abastecemento, saneamento, rede de sumidoiros, enerxía
eléctrica e telecomunicacións), de forma que o Proxecto de Urbanización que se realice en execución das
determinacións do Plan Parcial deberá prever os enlaces necesarios ata os servizos existentes, reforzando
aqueles que o precisen para garantir o correcto funcionamento para atender aos usos previstos.
Actualmente, o sector ten acceso directo desde a estrada municipal no tramo de Soñar CP-2907, a
Coeses-Vilalvite na CP-2906, sen afectar a ningunha das estradas provinciais. O Plan Xeral fixa unha reserva
de protección de infraestruturas para esta estrada de 15 metros de ancho medidos dende o eixe da estrada,
establecéndose un vial de servizo para acceso ao sector paralelo ao vial existente.
Na ficha de características do sector contéñense as características que deben reunir as infraestruturas
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e servizos necesarios para o desenvolvemento do sector.
Para mellorar os accesos ao sector desde o sistema xeral, realizaranse as obras necesarias de mellora
no vial existente ampliándoo e dotándoo dun vial paralelo de servizo onde se sitúan as prazas de
aparcamento público.
Estas conexións realízanse cumprindo coas determinacións establecidas pola Lei 6/2015, do 7 de
agosto, pola que se modifica a Lei 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia, e tamén polas
modificacións introducidas coa Lei 3/2018, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas e polo
decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o regulamento xeral de Estradas de Galicia.
En virtude ao disposto no artigo 85.2 da LSG a aprobación dos instrumentos de planeamento
urbanístico, como é neste caso o Plan Parcial, implicará a declaración de utilidade pública e a necesidade da
ocupación aos efectos dos bens e dereitos afectados aos fins de expropiación ou imposición de servidumes.

2.2.4. Condicións de ordenación. Cumprimento das determinacións dos artigos 68 da LSG e 162 do RLSG
O Plan Parcial ten como obxecto o desenvolvemento do solo denominado COESES-CUIÑA S-1.I
delimitado e clasificado por plan vixente como solo urbanizable delimitado - industrial. A delimitación do
sector axústase ao definido nesta ordenación cos axustes necesarios en función da escala e o seu
desenvolvemento axústase ás súas determinacións e coa documentación esixida polos artigos 69 da LSG e
170 do RLSG. Prevese solo para novas dotacións na proporción superior á establecida na lexislación vixente
(artigo 42 da LSG).

2.2.5. Cualificación dos terreos. Asignación de usos pormenorizados, tipoloxías edificatorias e
niveis de intensidade das distintas zonas
A asignación de usos e tipoloxías desenvólvese seguindo as directrices da LSG e o seu Regulamento,
e do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo vixente, quen define como uso característico permitido o
relacionado coa industria agroalimentaria, e usos incompatibles o residencial e o industrial non relacionado
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coa actividade agroalimentaria.
A cualificación dos terreos entendida como a asignación detallada dos usos pormenorizados, tipoloxías
edificatorias e niveis de intensidade correspondentes a cada zona definida no correspondente plano de
ordenación é a seguinte:

Plano de ordenación coa ordenación detallada, zonificación, calificación e usos pormenorizados do Plan Parcial

2.2.5.1. Parcelas edificables co aproveitamento lucrativo
A tipoloxía edificatoria será de edificios illados dunha ou dúas plantas, baixo as condicións de parcela
mínima, aliñacións, superficies e condicións de altura e volume establecidas na ordenanza correspondente,
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cunha edificabilidade máxima total en aproveitamento lucrativo de 89.992,14 m² equivalente a 0,3122 m²/m²
sobre a superficie total do ámbito excluídos os sistemas xerais incluídos (SGSUZ-EL-18: 33.142 m²) e de
0,280 m²/m² se se computa a totalidade da superficie bruta do sector; unha ocupación máxima de 79.765 m²,
equivalente ao 27,68 % e 24,82 % respecto das mesmas superficies, e en todo caso a edificabilidade é
inferior a 1 m²/m² da superficie neta do sector delimitado.
As parcelas edificables serán as que resulten do proxecto de equidistribución, en atención ás
condicións antes establecidas, podendo mediante os procedementos regulamentarios posteriores de
agrupación e segregación establecer unha nova estrutura parcelaria.
Defínense as parcelas edificables apoiadas no viario exterior público, ordénanse un total de 199.412 m²
en tres parcelas de solo (P1, P2 e P9), e dunha parcela para a instalación de servizos urbanos de depuración
e transformación (P6).

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

Parcelas con aproveitamento lucrativo uso industrial
 P1.-

22.638 m² de solo edificable de cesión ao Concello de Lugo (Parcela P1)

 P2.-

175.066 m² de solo edificable privado (Parcela P2)

Parcelas de equipamento
 P3.-

5.880 m² de solo de equipamentos públicos (Parcela P3)

 P6.-

16.646 m² de solo de equipamento de servizos urbanos privado (Parcela P6)

Parcelas de espazos libres
 P4.-

33.142 m² de solo de espazos libres e zonas verdes de sistema xeral (Parcela P4)

 P5.-

44.983 m² de solo de espazos libres e zonas verdes de dotación local (Parcela P5)

Parcelas de rede viaria e aparcamentos
 P7.-

17.137 m² Rede viaria e aparcamentos públicos (Parcela P7)

 P8.-

4.148 m² Rede viaria pública peonil (Parcela P8)

Parcela uso terciario suministro combustible privado
 P9.-

1.708 m² de solo edificable privado (Parcela P9)

Nas parcelas, de aproveitamento lucrativo industrial e terciario, salvo nas dos Equipamentos,
materializarase o aproveitamento do sector, con aplicación das ordenanzas que se establecen no presente
Plan Parcial.
Na parcela municipal materializaranse os aproveitamentos que fixan no presente plan parcial como
cesión gratuíta do 10% do aproveitamento lucrativo do sector (Parcela P1 de 22.638 m²).
Dada a situación do solo e o uso asignado pola vixente ordenación o uso principal é o industrial
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vinculado á alimentación, sendo os usos compatibles aqueles que dan servizo e apoio ao uso principal. O uso
característico de este sector único é o industrial relacionado coas actividades agroalimentarias, entre as que
se inclúen as de matadoiro e as dos procesos de transformación, distribución e comercialización destes
produtos, existindo xa na actualidade unha instalación destinada á actividade de matadoiro e sala de
despezamento de gando vacún, de elaboración de produtos cárnicos a partir da carne de polo, pavo e porco
procedentes doutras instalacións, completándose co proceso de curación e secado de xamóns e paletas,
procedentes tamén doutras instalacións. O sector dividiuse en dúas parcelas edificables de uso industrial
agroalimentario P1 e P2 que poderán parcelarse a través do correspondente proxecto de equidistribución,
fixando para cada unha delas, ademais do uso industrial agroalimentario. Aparte destas dúas parcelas
edificables co uso característico industrial agroalimentario, tamén se inclúe no sector a parcela P9 edificable
co uso terciario para suministro de combustibles (cumprindo coas condicións do PXOM de Lugo para este
tipo de uso), uso non incompatible co uso característico do sector, está parcela estará vencellada as
necesidades loxísticas derivadas das parcelas de uso industrial agroalimentario P1 e P2.

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

No seguinte cadro identifícanse as bolsas de solo edificables con asignación do aproveitamento
lucrativo que lle corresponde a cada unha en función da súa superficie.
Parcela

Superficie m²

Coef.
Edificab.

Sup. Edificable
m²

Ocupación
máxima

Coef.
Pond.

Aproveitamento
parcelas

P1

22.638

0,40

8.999,21

8.200

1

8.999,21

P2

175.066

0,46

80.677,93

71.250

1

80.677,93

P9

1.708

0,18

315,00

315

1

315,00

89.992,14

79.765

199.412
33.142
321.349
288.207

Uso

Titularidade

Industrial
agroalimentario

Patrimonio
municipal de
solo

Industrial
agroalimentario
Terciario
suministro
combustible

Privada
Privada

89.992,14

Espazo libre sistema xeral incluído
Superficie total ordenada incluíndo SX
Sup. Aplicación cálculo aproveita. tipo

2.2.5.2. Parcelas dotacionais sen aproveitamento lucrativo
Inclúense os seguintes tipos:
1. Parcelas para equipamentos públicos destinados á prestación de servizos sanitarios, asistenciais,
educativos, culturais, deportivos ou outros que sexan necesarios, e as condicións establecidas na ordenanza
correspondente. Dadas as características do lugar e a proximidade de dous núcleos rurais de poboación
proponse o uso deportivo. Non obstante, de acordo con art. 42.5 da Lei 2/2016 (LSG), o Concello en pleno,
por maioría absoluta e sen necesidade de seguir o procedemento do plan, poderá acordar o cambio de uso
dos terreos reservados para equipamentos públicos por outro uso dotacional público distinto, sempre que se
manteña a titularidade pública ou se destine a incrementar as zonas verdes e os espazos libres públicos.
Resérvase unha superficie de equipamento de 5.880 m² que se desenvolve nunha parcela de sistema local
(Parcela P3).
2. Obtención de solo de Zona Verde de Sistema Xeral incluído de 33.142 m² (Parcela P4) na zona
arborada situada ao sureste do sector, de acordo coas determinacións establecidas no Plan Xeral. Esta zona,
segundo as determinacións do Plan Xeral deixarase no seu estado natural, se ben se prevé a súa limpeza e
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apertura de sendeiros peonís que permitan o uso e desfrute deste espazo natural, mantendo en todo caso o
arboredo existente.
3. Parcelas de sistema local de espazos libres públicos destinados a espazos libres axardinados, coas
condicións establecidas na ordenanza correspondente, cunha superficie de 44.983 m² (Parcela P5).
4. Parcela de equipamento de servizos urbanos de natureza privada onde se sitúa a depuradora actual
establecéndose unha área de posible expansión (Parcela P6).
5. Rede viaria pública (Parcela P7) de 17.137 m² constituída pola ampliación do vial exterior existente
(denominado camiño de Novafrigsa), na que se proxecta unha vía de servizo con aparcamentos en liña, unha
praia de aparcamentos públicos fronte á parcela de cesión ao Concello P1, e a ampliación do vial interior
existente na marxe esquerda do sector que será público e dará acceso as parcelas P6, P9 e tamén P2, así
como ao mantemento dos espazos libres públicos.
6. Rede peonil pública de 4.148 m² (Parcela P8).

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

Non se precisan establecer reservas de solo para conexións cos sistemas xerais exteriores.
A edificabilidade asignada aos Equipamentos será a que establece a normativa particular do Plan
Parcial cunha ocupación máxima da edificación do 60% da parcela neta, correspondendo o resto a espazos
libres, aparcamentos ou espazos de recreo. Poderase ocupar a totalidade da parcela destinada a
equipamentos de servizos urbanos.

2.3. CUMPRIMENTO DO OBXECTIVO DE DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO SUSTENTABLE.
A ordenación que se propón trata de aproveitar as oportunidades do territorio, a mellora das
comunicacións e as infraestruturas, ao obxecto de mellorar a calidade de vida, fixar poboación no entorno 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 existente no sector obxecto deste Plan Parcial. Preténdese así, fomentar a
explotación dos recursos naturais dunha forma sostible e razoada.
Dada a situación do sector, fóra da trama urbana da cidade con unha instalación industrial existente,
enténdese a ordenación como unha actuación de continuidade deste solo urbanizado, o obxectivo da cal é
dotar a toda a zona de melloras na rede de sumidoiros e abastecemento, así como completar o resto das
infraestruturas urbanas desta área e consecuentemente melloralas.
Como quedara de manifesto na decisión de non someter ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica o Plan parcial por parte da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental no ano 2013 e
como se xustifica no novo procedemento ambiental deste plan Parcial en base a LSG polo que se solicita o
inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada, 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, polo que, non se agardan efectos ambientais
significativos.
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En base o documento ambiental que se integran na documentación deste Plan Parcial este punto
recolle o cumprimento do obxectivo de desenvolvemento urbanístico sustentable.
O Documento ambiental estratéxico establece unha serie de recomendacións e medidas de carácter
ambiental a ter en conta no desenvolvemento do sector e que son consideradas na redacción do presente
Borrador do Plan Parcial, algunha destas medidas que se recollen a continuación tamén están matizadas
polas consideracións feitas polo Servizo Municipal de Medio Ambiente do Concello de Lugo no seu informe
do 05/01/2016, no que se facía constar que a documentación presentada cumpre coas medidas de control
medioambiental determinadas na ficha do PXOM de Lugo vixente.
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

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

sometida de xeito periódico ao procedemento de Autorización Ambiental Integrada, no que se avalía a
incidencia da súa actividade sobre o medio.

2.4. VIABILIDADE DA INICIATIVA, COHERENCIA COA ESTRATEXIA DO PLAN XERAL E A ESTRUTURA
XERAL DO TERRITORIO.
Neste apartado da memoria xustificativa acredítase que a solución proposta constitúe unha unidade
funcional perfectamente conectada coas áreas do entorno mediante una adecuada relación coa súa estrutura
urbana, analizando a viabilidade da iniciativa, a coherencia coa estratexia do Plan Xeral e a estrutura xeral do
territorio.
A viabilidade do desenvolvemento do presente Plan Parcial queda garantida a pesar de ser unha
iniciativa particular, xa que a entidade promotora representa casi a totalidade dos terreos, un 99% do sector
delimitado, a devandita sociedade está interesada no desenvolvemento do sector, o que permitirá ter solo
urbanisticamente apto para a ampliación das súas instalacións.
Por outro lado a empresa promotora é completamente solvente para o financiamento dos compromisos
e obrigas que se deriven da actuación urbanística, desenvolve a súa actividade no ámbito industrial, ten a súa
sede social onde desenvolve a súa actividade principal nos terreos dentro do sector delimitado, e a finalidade
da promoción do presente Plan Parcial é a necesidade de dispoñer de máis solo clasificado tanto para a
implantación de actividades de interese municipal coma para a expansión da empresa agroalimentaria.
A ordenación aprobada prevé a urbanización de 33.142 m² de solo de espazo libre de sistema xeral
público incluído, aínda que non contabilizou aos efectos do cómputo de volume edificable.
No que respecta á estrutura xeral do territorio, o Plan Parcial desenvolve unha área de solo xa prevista,
xa que actúa sobre un solo cualificado como industrial no PXOM vixente, e se apoia en infraestruturas de
sistema xeral existentes; a actuación é de reforzo ou mellora das existentes para garantir un enlace axeitado
coas redes viarias e de servizos definidos no Plan Xeral; as actuacións deste tipo correrán a cargo dos
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propietarios en proporción aos seus dereitos.
As reservas de solo para dotacións do Plan Parcial sitúanse lindantes coa estrada onde existen as
mellores condicións topográficas e de acceso; desta forma prevese mellorar as condicións dos equipamentos
da zona, dotando ademais os espazos libres e dotacións de accesos axeitados e prazas de aparcamento
suficientes. Por outro lado a localización do espazo libre de dotación local público é colindante co espazo libre
de sistema xeral público para un mellor funcionamento e unha mellor defensa das zonas arbóreas existentes.
O Plan Parcial contén a estratexia de actuación e a avaliación económica da implantación dos servizos
e execución das obras de urbanización, e establece as garantías que se deben adoptar para establecer os
compromisos e obrigas derivados do desenvolvemento do plan.

2.5. XUSTIFICACIÓN DA ADECUADA CONEXIÓN DOS SISTEMAS XERAIS E LOCAIS ORDENADOS AOS
SISTEMAS XERAIS EXISTENTES.

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

Segundo o artigo 68 da LSG referido as determinacións dos plans parciais, no seu apartado g):
“g) Medidas necesarias e suficientes para garantir a adecuada conexión do sector cos sistemas
xerais exteriores existentes e, se é o caso, a ampliación ou reforzo dos devanditos sistemas e dos
equipamentos e servizos urbanos que vaian ser utilizados pola poboación futura. Igualmente deberá
resolver os enlaces coas estradas ou vías actuais e coas redes de servizos de abastecemento de
auga e saneamento, subministración de enerxía eléctrica, telecomunicacións, gas e outros.
Os servicios técnicos municipais e as empresas suministradoras deberán informar, no prazo
máximo dun mes, sobre a suficiencia das infraestruturas e dos servicios existentes e previstos antes
de iniciar a tramitación do plan parcial.”

Os accesos ao sector realízanse desde o vial de sistema xeral existente da estrada municipal, ao norte
das áreas de solo ordenadas. O trazado do viario interior garante o servizo á ordenación proposta.
Os servizos existentes no sector dispoñen de capacidade abonda para atender a demanda do uso
industrial previsto, coas conexións ás redes existentes, que se realizarán de acordo coas indicacións de
Servizo de Enxeñaría do Concello e das compañías subministradoras, tal e como aparece reflectido na
presente memoria e na documentación gráfica anexa.
As conexións con servizos existentes, quedan garantidas xa que se define unha única etapa para a
execución da urbanización ao delimitarse un único polígono, deixando as conexións necesarias para
conectar coas futuras redes municipais de abastecimento e saneamento a executar polo Concello en
cumprimento das determinacións do Plan Xeral de ordenación.
Xa durante a redacción do primeiro Documento para Aprobación Inicial (novembro 2013) se solicitou
documentación ás empresas suministradoras das diferentes infraestruturas existentes en funcionamento
dentro do sector delimitado e á empresa NOVAFRIGSA, S.A como promotor do Plan Parcial. A continuación
faise unha relación da documentación recibida e tida en conta para a redacción do Documento:
 “Proyecto de nuevas instalaciones de recuperación térmica y generador eléctrico NOVAFRIGSA,
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S.A.
Separata de conexión e instalación eléctrica”.
 “Proyecto de abastecimiento de aguas a la factoría de FRIGSA”.
 Esquema de captación de auga á factoría actual.
 Esquema de salida de efluente depuradora á río (punto de vertido).
 “Depuradora NOVAFRIGSA, S.A., análisis de funcionamiento actual” y esquema de
funcionamiento.
 Resúmenes y gráficos de funcionamiento, lectura de contadores y consumo de la empresa
NOVAFRIGSA, S.A.
 Planos facilitados por NOVAFRIGSA, S.A. cos esquemas de instalacións de auga fría, auga
quente, retorno de auga quente, auga de consumo de tripería, auga satélite, augas industriais á
depuradora, augas pluviais e plano de contraincendios.
 Plano facilitado pola empresa BEGASA coa identificación dos servizos na zona:

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

“Instalaciones BEGASA en Lamablanca. Parroquias de Cuiña, Soñar y Coeses (Concello de Lugo)”

Na contestación do Anexo I ao documento para Aprobación Inicial onde se facia a incorporación de
rectificación de deficiencias sinaladas no requerimento de documentación remitido polo Servizo de
Urbanismo-Planeamento do Concello de Lugo do 16/01/2015 presentouse copia da nova solicitude de
informe ás empresas suministradoras de enerxía eléctrica sobre a suficiencia dos servizos existentes no
sector delimitado polo Plan Parcial e incorpórouse unha copia do plano enviado pola empresa BEGASA co
trazado da LMTA (20KV) DER. VILAR / TABLICIA, así como da documentación facilitada polo titular das
instalacións existentes no sector, NOVAFRIGSA, S.A.:
 Comunicación de resolución de Expediente de aprovechamiento de 15,7l/s. de agua del río Miño
en su M.D. en el lugar de Lamablanca, paraje Caneiro de Vilar, pqa. De Coeses, T.M. de Lugo, con
destino a usos industriales (matadero industrial)
ACTA DE RECONOCIMIENTO FINAL
TITULAR: Novafrigsa, S.A.
 Notificación de propuesta de resolución de Expediente de autorización de vertido de aguas
residuales de Matadero en Lamablanca – Novafrigsa, S.A., conforme al Reglamento del Dominio
Público Hidraúlico.
 Oferta de suministro de energía eléctrica para NOVAFRIGSA, S.A. pora parte de Unión Fenosa
Comercial, S.L.

No presente documento do Plan, nos anexos á memoria (Anexo III: DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA) adxúntase unha copia da documentación mencionada, que xa fora incorporada no
Anexo I citado e tamén no documento refundido e adaptado á Lei 2/2016 e o seu Regulamento que se
presentara no Concello de Lugo en febreiro de 2017.
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2.6. XUSTIFICACIÓN DA INTEGRACIÓN DA ORDENACIÓN COS ELEMENTOS DA PAISAXE E
VEXETACIÓN. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 168 DO RLSG.

A continuación incorpórase unha avaliación de sostibilidade ambiental e impacto territorial e
paisaxístico da actuación no sector.

2.6.1. Estudo de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico
Dada a situación do sector, fóra da trama urbana da cidade con unha instalación industrial existente,
enténdese a ordenación como unha actuación de continuidade deste solo urbanizado, o obxectivo da cal é
dotar a toda a zona de melloras na rede de sumidoiros e abastecemento, así como completar o resto das

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

infraestruturas urbanas desta área e consecuentemente melloralas.

Panorámica das instalacións actuais

En canto á asignación dos volumes, estes aínda sendo edificacións industriais, formúlanse con
tipoloxías de baixa densidade, similares ás existentes, con edificacións illadas de B+1, polo que non se
alteran as condicións paisaxísticas circundantes en canto a tipoloxías edificatorias. 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
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xeren brillos. Medidas que se incorporan ao Capítulo das ordenanzas reguladoras referido as normas xerais
de edificación, no apartado 7.7. Condicións estéticas do artigo 7.
Xoga un papel importante a ordenación urbana formulada en canto a situación de espazos libres,
equipamentos e realización de viais. Os espazos libres sitúanse de maneira que supoñan espazos
axardinados de transición entre o núcleo de Vilalvite exterior e a actuación de solo urbano industrial,
conectado co sistema viario. A zona SGSUZ-EL-18 de 33.142 m² situada na parte sureste, na actualidade
atópase con unha arboreda, pretendéndose a súa incorporación como espazo público libre mantendo as súas
características como parque natural de doada conservación e que produce unha barreira visual das
instalacións, tanto das actuais coma das futuras; unicamente se prevé a implantación de áreas de descanso
enlazadas con itinerarios peonís intercalando especies frondosas autóctonas nas zonas vacantes para obter
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unha maior variedade á paisaxe.

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 SGSUZ-EL-18

Os viais interiores que se deseñan pretenden establecer as conexións necesarias da instalación
existente cos viais exteriores públicos, e poderán ser modificadas previa a solicitude de licenza
correspondente.
Tanto o trazado dos viais como a ordenación dos espazos libres, respectan a topografía existente, con
rasantes axeitadas ao terreo, que non implican grandes movementos de terras, polo que non se produce
ningún impacto paisaxístico, pola contra ordénase convenientemente e sándase esta zona de bordo da
propia cidade de Lugo.
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Diferentes vistas da zona SGSUZ-EL-18 situada na parte sureste do sector destinada a espazos libres e zonas verdes

A actuación é sostible ambientalmente en si mesma, xa que é una actuación de baixa densidade
edificatoria con dotación de zonas verdes suficientes, tanto de sistema xeral coma local de espazos libres,
ademais desenvolverá a infraestrutura necesaria en canto a viais, que contan con prazas de aparcamento
públicas suficientes, e servizos urbanísticos que completará o propio sector e as zonas limítrofes,
enlazándoos coa rede prevista no planeamento xeral.

2.6.2. Adecuación ambiental da ordenación do sector
Seguindo o establecido na lexislación urbanística, realizouse a ordenación do sector cos seguintes
criterios:


A ordenación ten en conta os condicionantes do medio natural, a integración da zona verde ao sureste en
proximidade coa zona rural. No ámbito delimitado como edificable non existen masas arbóreas de ningún
tipo. Exceptúase a zona verde de sistema xeral onde existe un arboredo importante que se mantén
como espazo libre público de carácter natural. Non existen cuncas hídricas que discorran polo sector
delimitado nin surxencias ou mananciais, ainda que existen outras mais afastadas, sempre a unha
distancia superior aos cen metros.
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É unha zona de baixa complexidade urbanística, onde existe un asentamento industrial entre dous
núcleos rurais de poboación, mellóranse as infraestruturas e servizos existentes non só para a actuación
prevista, senón tamén para as zonas adxacentes.



Garántese a continuidade dos itinerarios, relacións existentes e previstas no Plan Xeral, así como a
xerarquía fundamental da rede viaria.



As reservas de solo dispóñense anexas ás redes principais de circulación, facilitando a súa
accesibilidade desde as áreas de solo perimetrais, dispóñense agrupadas facilitando os espazos de
encontro.

2.6.3. Avaliación e xestión do ruído ambiental. Mapa de ruído
A lexislación aplicable consiste fundamentalmente na Lei 37/2003, do 17 de novembro de ruído,
desenvolvida por RD 1513/2005, que foi modificado polo RD 1367/2007 de 18 de octubro e este á súa vez
polo RD 1038/2012 do 6 de xullo. Así como polo Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación
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acústica de Galicia.
O obxectivo da realización dun Mapa Estratéxico de Ruído é cumprir co esixido pola lexislación
aplicable, que desenvolve a Lei e traspón a Directiva 2002/49/CE, sobre avaliación e xestión de ruído
ambiental, nas cidades de máis de 250.000 habitantes, que se concretan na elaboración de mapas de ruído e
nas táboas de resultado da poboación afectada polo ruído ambiental nun municipio.
Segundo o RD 1038/2012 nos sectores do territorio con predominio de solo industrial (Área acústica
tipo b.) os índices de ruído serán: Ld= 75; Le= 75; e Ln= 65. (Estes índices son os mesmos que figuran no
Anexo II do RD 1367/2007).
Segundo o artigo 13.3 deste último RD 1367/2007, con motivo da tramitación dos plans urbanísticos de
desenvolvemento que establezan os usos pormenorizados do solo, será necesaria a oportuna delimitación
das áreas acústicas. Non obstante estas áreas acústicas e a súa clasificación deberían estar acabadas con
carácter xeral, antes dos cinco anos da entrada en vigor deste real decreto (24/10/2012) para municipios de
menos de 250.000 habitantes segundo o punto 4 do artigo 13 do citado real decreto, sen que se efectuase
ata a data, polo que a área acústica vén delimitada polo uso característico da zona, é dicir o ámbito neto do
sector industrial obxecto do Plan Parcial.
O obxectivo de calidade acústica esixible ás distintas instalacións industriais que poidan realizarse,
será a non superación dos valores apuntados do índice de ruído, diminuído en cinco decibelios; é dicir:


Ld= 70 (Período de día de 12 horas, de 7 a 19 h)



Le= 70 (Período de tarde de 4 horas, de 19 a 23 h)



Ln= 60 (Período de día de 8 horas, de 23 a 7 h)

Estes horarios poden ser modificados pola administración competente nos termos establecidos no
Anexo do mencionado decreto.
Este sector vén rodeado por unha estrada de escaso tráfico que o separa dos dous núcleos rurais
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existentes polo que no prevén efectos importantes sobre éstos, sen perxuizo do proxecto de urbanización
debe dispoñer a tecnoloxía axeitada para que no límite perimetral destes sectores non se superen os
obxectivos de calidade acústica aplicables ás áreas acústicas lindantes.
No plano de ordenación O-6 representase o Mapa de Ruídos correspondente á actuación.

Plano de ordenación coas áreas acústicas do Plan Parcial

2.6.4. Estudo de impacto e integración paisaxística
Nas determinacións de ordenación e na normativa estableceranse as medidas necesarias para
mellorar a integración na paisaxe das instalacións actuais e futuras.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 21 de 36
DOCUMENTO REFUNDIDO PARA APROBACIÓN INICIAL

Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 30-06-2021

Estas medidas consisten fundamentalmente na disposición dunha fronte de espazos arbóreos entre a
zona arbolada existente a nivel mais baixo e as instalacións industriais situadas nunha plataforma a nivel
superior, na disposición dun vial de servizo con gabias para as árbores nas beirarrúas de forma que as
árbores que se planten nas mesmas supoñan unha barreira visual das construcións actuais e futuras, e a
prohibición de grandes movementos de terra que alteren a topografía actual, tanto para a execución dos viais
coma para a construción das novas instalacións.

2.6.5. Análise da compatibilidade estratéxica coas DOT
Para garantir a coherencia da planificación en fervenza deste plan de desenvolvemento que supón o
Plan Parcial respecto á ordenación xeral, analízase o grao de compatibilidade deste instrumento operativo
coas directrices do plan superior e cos obxectivos e criterios das Directrices da Ordenación do Territorio
(DOT).
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Neste sentido, ademais de estar garantida a viabilidade económica das determinacións do Plan Parcial
xustificouse ao respecto dos elementos estratéxicos dos obxectivos das directrices de ordenación do
territorio, en relación á integración na paisaxe, á transformación e comercialización dos produtos
agroalimentarios que son básicos no desenvolvemento económico de Lugo situando as actividades
empresariais relacionadas no lugar máis adecuado polas súas características funcionais, permitindo ademáis
liberar espazos de calidade nas áreas rurais próximas, favorecendo con iso o lecer e a accesibilidade da
poboación cercana aos equipamentos de calidade futuros.

2.6.6. Determinacións relativas á xestión de residuos
Sen prexuízo dos plans sectoriais que realice a Xunta de Galicia que resulten necesarios en materia de
xestión de residuos, fundamentalmente dos procedentes do matadoiro, establécese no polígono, ademais
dos servizos xa existentes a través do xestor de residuos, un sistema de recollida selectiva mediante a
contenerización en superficie de carga lateral, semellantes aos existente na cidade de Lugo (dato indicado no
informe do Servizo de Medio Ambiente do Concello de Lugo, firmado con fecha do 05/06/2016, remitido o
08/01/2016 e notificado o 22/01/2016), debendo o Concello establecer as infraestruturas necesarias de
transferencia e de xestión dos residuos a través da prolongación dos servizos existentes no municipio, e
proxectáronse as infraestruturas de forma que os movementos de terras sexan os mínimos, debendo cada
instalación prever a reciclaxe ou o tratamento dos residuos inertes que se produzan.

2.7. XUSTIFICACIÓN DA ADECUACIÓN DOS SISTEMAS XERAIS EXISTENTES ÁS DEMANDAS DAS
INFRAESTRUTURAS E PREVISIÓN DE REFORZO OU AMPLIACIÓN.
2.7.1. Características e trazado da rede viaria
O sistema viario proxectado apoíase no sistema xeral existente. O acceso principal ás instalacións
actuais realizase a través da estrada municipal de doble sentido, denominada “Camiño de Novafrigsa” que
une as estradas provinciais CP-2907 coa estrada CP-2906, as cales non se ven afectadas pola actuación,
actuación no vial que ten cincocentos corenta metros de lonxitude. Esta actuación no vial existente
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proxéctase para ampliar de forma notable no ámbito do sector, dispoñendo dunha beiravía, unha vía de
servizo de sentido único de cinco metros, unha ringleira de aparcamentos de dous metros e corenta
centímetros de ancho por cinco metros de longo, e unha beirarrúa de dous metros. Cada tres prazas de
aparcamento dispónse dunha gabia cunha árbore (en cumprimento do artigo 75.2.b) do RLSG). Desta
maneira, a estrada actual, duns cinco metros de calzada, transfórmase nunha vía de vinte metros de ancho
que podrían ser ampliados pola beirarrúa oposta unha vez se dispoñan os peches das parcelas ás distancias
que esixe a normativa. Esta vía serve de acceso ás parcelas edificables, tanto públicas como privadas, as
cales podrán dispoñer dos seus propios viais interiores.
No referido ás aliñeacións, respetáronse integramente as aliñeacións contempladas no Plan Xeral, no
cal se prevee a ampliación da estrada actual na marxe norte, fora do sector S-1.I. A ordenación viaria do
sector propón a creación dunha vía de servizo con aparcamento paralela ao vial previsto no PXOM.
En canto ás aliñeacións sinaladas a trazos fora do sector nos planos son simplemente indicativas e non
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supoñen ningunha ordenación efectiva. Como xa se expresara no Anexo I que se presentou no Concello de
Lugo o 02/02/2015 en referencia ao informe do servizo municipal de enxeñería (22/12/2014), tamén se incluía
nas ordenanzas do documento refundido e adaptado; e no presente documento recóllese no artigo 9.2 das
ordenanzas reguladoras deste Plan Parcial, artigo referido as condicións particulares para os proxectos de
urbanización e nos planos reflexaranse unicamente as aliñeacións previstas no Plan Xeral para as zonas
exteriores ao sector desenvolvido.
O vial existente de acceso privado as instalación de Novafrigsa pasa ser público, dando acceso a
parcela da depuradora (P6), e para o mantemento da parcela de espazos libres. Este vial tamén se amplía,
dando cumprimento as condicións fixadas pola LSG e polo PXOM do Concello de Lugo; dispoñendo dunha
calzada de dobre sentido con carrís de tres metros e cincuenta centímetros, e unha franxa lateral de cada
carril de outros cincuenta centímetros. Na marxe esquerda da calzada unha ringleira de aparcamentos en
cordón de dous metros e vinte centímetros de ancho por cinco metros de longo, cada tres prazas de
aparcamento dispónse dunha gabia cunha árbore. As beirarrúas de dous metros e na marxe esquerda do
vial, colindante coa franxa de espazos libres (zona axardinada para xogos da parcela P5) incorpórase o carril
bici bidireccional de dous metros e cincuenta centímetros (dimensións mínimas esixidas segundo a normativa
do PXOM do Concello de Lugo, artigo 152.1 vías ciclistas).

2.7.2. Rede de abastecemento de auga
Abastecemento de auga actual
O abastecemento de augas á factoría actual, realizouse en execución do proxecto de outubro de 1.991,
baixo canalización de fundición de diámetros comprendidos entre 100 e 800 mm, coas seguintes condicións
de aproveitamento:
 Corrente da que procede: Río Miño
 Lugar da toma: Lugar de Caneiro de Vilar, marxe dereito do río e augas debaixo da cidade de Lugo
 Caudal derivado: 15 l/seg durante as 24 horas do día
 Potencia das bombas: 2 x 37 CV.
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 Cota de captación: 361 m
 Cota de elevación 481,56 m
 Capacidade dos depósitos de regulación:
 Capacidade dos elementos da estación depuradora: 15 l/seg.

As características da instalación de captación son as seguintes:
 Toma con pozo de aspiración
 Bombas sumerxibles
 Canalización de impulsión de fundición dúctil de diámetro 200 mm e 785 m de lonxitude, revestida
interiormente de morteiro de cemento e protexida exteriormente con verniz asfáltico con xunta
automática flexible, aloxada en gabia, que aloxa ademais o cable condutor baixo tubo de PVC de
50 mm para o mando automático do equipo de bombeo.
 Sistema de depuración que inclúe a filtración a través dunha cuba de chapa de aceiro de 4 mm e
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de 2 m de alto rápido de area con lavado con auga a contracorrente cun grupo motobomba de 250
m³ /hora, e unha esterilización posterior con adición de cloro gas mediante un equipo dosificador
con rango de 0 a 250 gr/hora.
 Depósito regulador de formigón armado (2 x 450 m³) de 30 cm de espesor, alcanzando a lámina de
auga unha altura de 3 metros, á cota 481,56.

As características da rede de abastecemento existente interior desenvólvense no plano de
información I-05.2 e conta de:
 Rede de distribución de auga fria
 Rede de distribución de auga quente
 Rede de retorno de auga quente
 Rede de auga de consumo tripería
 Rede de auga satélite
 Rede de hidrantes exteriores e interiores

Previsións do Plan Xeral
O Plan Xeral de Ordenación Municipal prevé a instalación dunha canalización de fundición de ø 100 ata
o límite do sector. Esta liña aliméntase desde os novos depósitos de Peñarrubia, mediante canalizacións de
fundición de diámetro decrecente, de 300, 200 e 100 mm de diámetro.
Como se indicou no informe do Servizo de Medio Ambiente con data do 05/01/2016, 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 como se dixo no anterior parágrafo é de fundición en diámetro
de 100 mm, que se considera suficiente para o sector únicamente se non se conecta a factoría de
Novafrigsa. Se fose necesario conectar esta industria, esta infraestrutura non sería suficiente. Se ben a
Ordenanza Fiscal Municipal nº 109 do Concello de Lugo establece que:
“É obrigatoria a aceptación do servizo municipal de auga e a realización da correspondente toma de
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acometida para os titulares dos edificios que disten en liña recta menos de 100 metros da rede de distribución
do dito servizo, sempre que os edificios estean destinados a vivenda ou actividades de calquer tipo que
esixan consumo de auga.”
Polo que compre dimensionar a rede de abastecemento para a inclusión no sistema municipal da
industria existente no sector deste Plan.

Previsións do Plan Parcial
Como se recolle no derradeiro parágrafo do apartado anterior dimensionarase a rede de
abastecemento para a inclusión no sistema municipal da industria existente no sector, dimensionamento que
se realizará no correspondente proxecto de urbanización. Aínda que a estimación é sustituir a canle prevista
de 100 mm de diámetro por outra de maior sección, sendo a estimada de 150 mm de diámetro. Considérase
para a estimación unha velocidade media da condución de 1,5 m/sg.
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Q= A x V

Sendo;
Q: caudal estimado
2

A: área da sección da canle (πø )/4
V: velocidade media de condución

En base a previsión de consumo total anual do desenvolvemento do planeamento que se fai no
seguinte apartado, calculase a previsión do consumo diario da factoría tendo en conta 315 días como
laborables ao ano para o funcionamento, polo que esta previsión diaria ben sendo de 1.226,66 m³/día.
Cunha canle de ø: 100 mm o caudal estimado é de 950,4 m³/día, non sendo suficiente, mentras que
para unha canle de ø: 150 mm o caudal estimado é de 1.526,81 m³/día, que se estima suficiente para cubrir
as necesidades da conexión do sector e do núcleo rural de O Vilar.
Disporase unha canalización de fundición dúctil de diámetro 150 mm paralela á estrada, ata o límite do
sector posibilitando a conexión do sector e co núcleo rural de O Vilar, en virtude da disposición da Ordenanza
Municipal correspondente. Colocaranse acometidas ás distintas parcelas públicas e privadas para o
abastecemento de auga potable de diámetro de 63 mm.

A previsión de consumo do desenvolvemento do planeamento:
A superficie neta total do Plan Parcial é de 321.349 m² dos cales son parcelas edificables de carácter
industrial 89.992,14 m² e a dotación máxima prevista según o Plan Hidrolóxico de cunca para o uso do
presente plan é de 12.000 m³, por hectárea e ano para uso industrial.

O consumo total do desenvolvemento do planeamento (Superficie Total x Dotación máxima prevista).
32,2 ha x 12.000 m3/ha = 386.400 m³ por ano para uso industrial
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2.7.3. Rede de saneamento
Depuración e vertido
 Non existe rede de saneamento municipal na zona, nin tampouco nos núcleos veciños, porque as
instalacións actuais dispoñen da súa propia rede de saneamento con bombeo ata a depuradora
propiedade da promotora da actuación. Tampouco existe rede de pluviais no exterior, existindo
unha rede interior separada da de fecais que conduce todas as augas á depuradora antes de ser
enviada ao río. A rede de pluviais está constituída por canalización de PVC de diámetros
comprendidos entre 110 e 300 mm.
 Na zona sur do sector está instalada e en funcionamento a depuradora que ten capacidade abonda
para dar servizo a toda a actuación, polo que non se prevé a execución dunha nova, podendo
conectar a parcela municipal a esta en tanto non se execute a depuradora prevista no Plan Xeral no
suroeste do sector, con capacidade para 2.500 habitantes, que daría servizo ademais aos núcleos
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da zona, a poboación actual da cal non alcanza aos cen veciños.

Imaxes da depuradora existente no sector

 A depuradora existente ten unha capacidade de depuración de ata 50 m³/hora., depurando na
actualidade unicamente 20 m³/hora. O proceso de depuración realízase en cinco procesos ata
obter auga limpa e poder devolvela ao río: elevación, flotación, oxidación, decantación e
deshidratación. A análise do seu funcionamento actual desenvólvese no correspondente anexo a
este documento.
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Esquema de funcionamento da depuradora existente

 O proxecto de urbanización que se realice en execución deste Plan Parcial deberá prever as redes
de saneamento de fecais e de pluviais que se plasman nos planos de instalacións prevendo as
fases correspondentes para a entrada en funcionamento da depuradora e do tanque de tormentas
de 430 m³ previstos no Plan Xeral.

Previsións do Plan Xeral
As augas negras, xunto coas de Fixós S-1 R.D. e Fixós S-2 R.D. trátanse nunha depuradora para
2.500 habitantes, a que se chega mediante emisarios de 300 mm de diámetro.
As evacuacións futuras, unha vez que o Concello de Lugo constrúa a nova depuradora discorrerán por
camiños públicos existentes e polo interior dos terreos de Novafrigsa que conforman o API-01. Os pozos de
rexistro e arquetas serán de formigón e previo á conexión coa depuradora realizarase un posible vertedoiro.

Previsións do Plan Parcial
Deséñase unha rede completamente nova de saneamento, cun sistema separativo para as redes de
pluviais e fecais, segundo os planos, con pozos de rexistro, acometidas e arquetas.
Para ambas as dúas redes empregarase canalización de PVC 300, ata a conexión coa depuradora
existente dentro das instalacións de Novafrigsa. Esta canalización realizarase de forma transitoria no suposto
de que, en desenvolvemento das determinacións do PXOM, o Concello de Lugo non realizara a depuradora e
o tanque de tormentas previstos con carácter xeral para a zona. No momento de tramitación do proxecto de
urbanización, analizarase o estado de execución destes sistema xerais, propoñendo as distintas fases de
execución que procedan.
Como xa se mencionou con anterioridade, no sector prevese unha demanda diaria de auga de 386.400
m3/ano, considerando que parte desta dotación consúmese en rego de zonas verdes e outros usos que non
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acaban na rede de sumidoiros. resulta que o caudal a tratar procedente deste solo industrial estímase en
300.000 m3/ano, equivalente 34,2 m3/hora. Na actualidade a instalación existente depura 20 m3/hora,
dispondo de capacidade para 50 m3/hora, polo que se considera suficiente para os vertidos previsibles.
As condicións esixibles mínimas para os valores da rede de sumidoiros serán:
- Sistema separativo nas zonas novas. As canalizacións de PVC D= 300 cm.
- Velocidade de circulación da auga será como mínimo 0,5 metros/segundo.
- Cámaras de descarga: Disporanse en cabeceira de colectores con capacidade de 600 litros.
- Disporanse arquetas de acometida á rede en todas as parcelas.
- A distancia máxima entre pozos de rexistro será de 50 metros.
- A profundidade da rede estúdase dadas as características peculiares da zona e as obras executadas
anteriormente.

As instalacións que se proxecten, no proxecto de urbanización, terán que dispoñer da autorización de
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Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
A actividade principal que está prevista que se desenvolva é a relacionada coa industria cárnica e a
súa comercialización, existindo previsión dunha instalación similar na parcela municipal do Concello de Lugo.
Ante o descoñecemento, no momento de desenvolvemento do Plan Parcial, das industrias que se
instalarán neste solo, preverase unha cláusula que vincule a licenza para instalarse neste á obtención do
permiso de vertedura á rede Municipal de saneamento. Indicación que xa se facía no informe de Medio
Ambiente (05/01/2016) notificado o 22/01/2016, no que se di: “A depuración de 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 depuración previstas no
PXOM, deberiase modificar a autorización de verquido para adecuala a esta nova situación, e garantir a
información ao Concello de calquera incidencia producida no proceso de depuración das augas residuais.”

No referente aos parámetros de contaminación industrial na vertedura final e as súas concentracións,
serán as distintas actividades as que coa solicitude de licenza presenten os parámetros de contaminación
industrial e a vertedura final e as que obteñan a autorización para a súa realización.

2.7.4. Rede de suministración eléctrica e iluminación
Suministración eléctrica
Existe unha liña de media tensión, MT, aérea que cruza o sector polo norte en dirección ao oeste.
Trátase da acometida eléctrica das instalacións de Novafrigsa de Unión Fenosa (LMT 20 KV) desde o
entroncamento LUG801 "Comean". O proxecto de urbanización deberá contemplar unha condución enterrada
desta liña, polo menos polas zonas que discorran por parcelas públicas.
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Imaxes do cruce aéreo das redes eléctricas existentes

Imaxes da acometida eléctrica as instalacións de Novafrigsa de Unión Fenosa (LMT 20 KV) desde o entroncamento LUG801 “Comean”

Polo norte tamén pero en dirección ao leste discorre outra liña de media tensión polo bordo do sector,
que dá servizo ao transformador existente ao bordo do núcleo de O Vilar e do que se ten previsto dé servizo
ás parcelas de titularidade municipal (Equipamento parcela industrial e iluminación pública). Trátase da
acometida eléctrica da compañía Begasa (LMT 20 KV) DER.VILAR/TABLICIA.

Transformador da compañía eléctrica Begasa (nº 13330)

Contador de iluminación pública existente

Na urbanización interior disporanse as redes de Media e Baixa tensión segundo se especifica nos
planos, non precisándose unha previsión de mais Centros de Transformación, xa que existen catro nas
instalacións actuais e outro no límite do sector nas proximidades do núcleo de O Vilar. Desde este realizarase
unha condución soterrada para dar subministración á parcela municipal, reforzándose se fose necesario.
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As conducións serán de PVC, independentes para a iluminación pública e a distribución de enerxía
eléctrica, e serán soterradas.
Para o seu cálculo e diseño aplicarase o disposto nos distintos Regulamentos de aplicación e nas
Normativas Particulares da compañía suministradora.

Iluminación
En iluminación pública disponse segundo se indica en planos con conexión a calquera dos cadros de
mandos que se prevén en planos. O tipo de luminarias e as características da instalación realizaranse
segundo as indicacións dos servizos municipais e a compañía subministradora no momento de redacción dos
proxectos de Urbanización.

2.7.5. Rede de gasoducto
Como xa se indicou na memoria informativa, existe unha rede de gas, cuio trazado pasa polo ámbito
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.
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do Plan Parcial, a compañía distribuidora é Nedgia Galicia, S.A., do grupo Naturgy.
Na zona noroeste do ámbito de PP proponse o cambio dun tramo do trazado do gaseoducto existente,
o tramo que descorre pola parcela P1 e P3, como se grafía no plano de ordenación O-04.5, por un trazado
coas mesmas características que os existentes e que descorra polos viais que se propoñen, rede viaria
peonil pública (P8) e pola rede viaria e aparcamento público (P7). No desenvolvemento do Plan Parcial
teranse en conta as determinacións da normativa vixente nesta materia así como as condicións particulares
da compañía distribuidora, recolléndose nas Condicións particulares para a proxectos de urbanización
das ordenanzas reguladoras deste Plan.

2.7.6. Rede para canalización de conducións telefónicas
Non existen conducións teléfonicas nesta zona, non obstante deixaranse as correspondentes
canalizacións enterradas, debendo prever o proxecto de urbanización as posibles conexións coas redes que
poida realizar a compañía telefónica.

2.7.7. Outras canalizacións
Prevese unha canalización soterrada de reserva, paralela á de telefónica, para posibles usos futuros de
telecomunicacións ou outros servizos.

2.7.8. Outras instalacións e axardinamento de espazos libres
Realizarase o axardinamento dos espazos libres locales segundo as directrices do Plan Xeral e
indicacións dos servizos técnicos municipais, dotándoos como mínimo de:
-

Plantación de árbores e céspede de baixo mantemento.

-

Dotación de rego automático

-

Rede de drenaxe

-

Iluminación pública

-

Mobiliario Urbano (bancos, papeleiras,...)
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-

Manterase o número pero colocaranse novos contedores, de carga lateral semellantes aos
existentes na cidade, con capacidade abonda.

O viario dotarase de árbores de especie pradairo campestre 18/20 RD ou similar, cun marco de
plantación de non menos de 4 m, segundo se define en planos.
Todas as instalacións urbanas cumprirán o establecido na normativa de aplicación particular que se
establece no Plan Parcial e a xeral que se determina no Plan Xeral, así como a Orde VIV/561/2010 relativo ás
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización destes espazos
públicos.
2.8. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DE RESERVAS DE SOLO.
2.8.1. Reservas de solo para sistemas locais
A partir da superficie real do sector, analizáronse as reservas que se esixen segundo o diposto nos
artigos do 70 a 76 do Regulamento da Lei 2/2016. Para determinar as reservas necesarias tívose en
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conta que o uso industrial representa a totalidade dos usos lucrativos. Como a superficie computable aos
efectos de edificabilidade é de 89.992,14 m², as condicións de edificación e de dotacións calcúlanse
nesta mesma proporción.
A reserva de espazos libres públicos de dotación local sitúase no sur do sector colindante coa
reserva de sistema xeral, destinada a xardíns e a áreas de xogo e recreo, con acceso desde a estrada nos
límites dos núcleos de Vilar e Vilalvite e, cunha superficie de 44.983 m², o diseño do cal se reflectirá no
proxecto de urbanización baixo as indicacións do servizo municipal de enxeñaría e da normativa do Plan
Xeral de aplicación. Aínda que non hai unha esixencia determinada na nova lexislación do solo de Galicia, Lei
2/2016 e o seu Regulamento, tómase a do Plan Xeral que é do 10% da superficie (uns 28.821 m²) para a
dotación local de espazos libres, e que é coincidente coa que se esixía na anterior lexislación autonómica,
denominada comunmente como LOUG, a que reserva o Plan Parcial é unha superficie moito maior.

Fig. 56. Zona destinada a espazos libres públicos

A reserva de zonas verdes de sistema xeral realizase na zona prevista no PXOM, nunha superficie
de 33.142 m², para desenvolver o futuro parque definido no plan vixente.
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O equipamento público (servizos sanitarios, asistenciais, educativos, culturais, deportivos ou outros
necesarios, de acordo coa Lei 2/2016, e o seu Regulamento), sitúase no norte do sector, reservando para
este uso unha superficie de 5.880 m² de sistema local de equipamentos. O uso concreto ao que se destinan
ditas reservas será o criterio municipal, propoñendo o Plan Parcial o uso de equipamento deportivo, podendo
establecer o concello en pleno, nas condicións establecidas no artigo 42.3 da LSG, establecer un uso público
distinto. Aínda que para o solo urbanizable de uso industrial, como é o caso, non hai unha esixencia
determinada na nova lexislación do solo de Galicia, Lei 2/2016 e o seu Regulamento, tómase como
referencia a do Plan Xeral de 5.764 m² equivalente ao estándar esixido pola anterior lexislación do solo
LOUG que era do 2% da superficie do ámbito, sendo a previsión do Plan Parcial superior a esta referencia.

Fig. 57-58. Zona destinada a equipamiento público

A dotación de aparcamentos, de acordo coa Lei 2/2016 (LSG) e o seu Regulamento (RLSG),
situarase anexa ao vial de servizo paralelo á estrada, nunha praia de aparcamento situado entre as parcelas
de cesión ao Concello de Lugo (parcelas P1 e P3) e na ampliación do vial existente da marxe esquerda do
sector que pasa de privado a público. O resto ata o total esixible nas edificacións ou parcelas edificables. A
reserva de aparcamentos públicos anexa á rede viaria é de 257 prazas (sendo o mínimo 225 prazas), 9 das
cales son prazas adaptadas para persoas de mobilidade reducida (cumprimento da normativa de
accesibilidade autonómica (2 prazas) e estatal (7 prazas)).
Respecto aos aparcamentos privados, a ordenanza particular de cada uso establece a obligatoriedade
de reservar 1 praza por cada 100 m² cando o uso sexa o industrial.
A reserva mínima esixida polo Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia (RLSG) é de unha praza
por cada 100 m² edificables para o uso industrial, sendo como mínimo a cuarta parte de dominio público.
Como a edificabilidade máxima para este uso fixouse en 89.992,14 m², o número total de prazas esixible é de
900, das cales a cuarta parte (225) serán públicas.

2.8.2. Reservas de solo para usos comerciais
O apartado 3 do artigo 27 da Lei 13/2010 do 17 de decembro de comercio interior de Galicia establece
que se se prevén usos residenciais en sectores de solo urbanizable ou en urbano non consolidado
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establecerase unha reserva mínima de edificabilidade para uso comercial. No presente Plan Parcial non se
prevé uso residencial, xa que este é un uso incompatible segundo a ficha da normativa urbanística do PXOM
de Lugo, polo que non sería necesaria ningunha reserva para usos comerciais, non obstante establecerase
que nas parcelas P1 e P2 poidan implantarse usos terciarios vinculados coas industrias agroalimentarias co
obxecto de potenciar a sostibilidade económica deste sector.

2.9. APROVEITAMENTO TIPO E POLÍGONOS DE EXECUCIÓN. ARTIGOS 236 E 237 DO RLSG.
2.9.1. Aproveitamento tipo. Artigo 236 do RLSG
O cálculo do aproveitamento tipo, según o artigo 236 do RLSG realizase da seguinte forma:
Artigo 236. Concepto e cálculo:
“O aproveitamento tipo de cada área de repartición obterase dividindo o aproveitamento lucrativo total,
incluído o dotacional privado correspondente a ela, expresado sempre en metros cadrados edificables do
uso e tipoloxía edificatoria característicos, pola superficie total da área, excluídos os terreos afectos a
dotacións públicas que non fosen obtidos por expropiación anticipada en execución do plan, xa existentes
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no momento de aprobación daquel, e cuxa superficie se manteña (artigo 99.2 da LSG).”

Parcela

Superficie
m²

Coef.
Edificab.

Sup.
Edificable m²

Ocupación
máxima

Coef.
Pond.

Apoveitamento
parcelas

P1

22.638

0,40

8.999,21

8.200

1

8.999,21

P2

175.066

0,46

80.677,93

71.250

1

80.677,93

P9

1.708

0,18

315,00

315

1

315,00

199.412

89.992,14

33.142
321.349
288.207

Espazo libre sistema xeral incluído
Superficie total ordenada incluíndo SX
Sup. Aplicación cálculo aproveita. tipo

APROVEITAMENTO TIPO
OCUPACION MÁXIMA

79.765

0,3122
m²/m²
0,280
m²/m²
27,68%
24,82%

Uso

Titularidade

Industrial
agroalimentario

Patrimonio
municipal de
solo

Industrial
agroalimentario
Terciario
suministro
combustible

Privada
Privada

89.992,14

sobre sector neto
sobre sector bruto
sobre sector neto
sobre sector bruto

O aproveitamento lucrativo que corresponde aos propietarios será o que resulte de aplicar o 90% do
aproveitamento sobre a superficie das súas parcelas. O 10% do aproveitamento restante, así como o
aproveitamento que excede do susceptible de apropiación polos propietarios, se houbese, corresponde ao
concello como administración actuante e sitúase na parcela municipal P1 definida nos planos de ordenación
para este fin. O proxecto de reparcelación, logo de acordo de propietarios, terá capacidade para asignar
aproveitamentos diferentes aos establecidos no cadro nas bolsas de solo privadas, co límite do
aproveitamento privado total establecido en conxunto.
Para a redacción dos proxectos de equidistribución establecense os seguintes coeficientes de
ponderación para todos os usos definidos, tendo en conta que o uso característico é o industrial:
 Uso industrial: 1
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 Usos compatibles: 1

2.9.2. Criterios de delimitación dos polígonos
A tramitación do presente documento defínese como un Plan Parcial de Solo Urbanizable Delimitado
de iniciativa privada. A parcelación resultante con tres únicas parcelas de resultado dentro do sector
aconsellan delimitar un único polígono para o seu desenvolvemento, a ordenación ademais obedece a
criterios da obtención do máximo aproveitamento do solo con menor custo e a agrupación dos solos de
reserva para dotacións e cesións municipais, polo que se establece unha única área de repartición que
abranga todo o sector e delimítase un único polígono coincidente coa área de repartición e conseguintemente
co sector.

Polo tanto os parámetros establecidos para o sector delimitado serán de aplicación na súa totalidade
para o polígono definido e recolleranse na correspondente ficha resumo do ámbito ordenado e que se

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.
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incorpora no Anexo I desta memoria xustificativa.

2.9.3. Polígonos de execución. Artigo 237 do RLSG
As condicións de xestión do sector son as seguintes:
1. Delimítase un único polígono a desenvolver polo sistema indirecto de Concerto.
2. O Proxecto de equidistribución que se redacte deberá ter en conta, ademais dos condicionantes da
ordenación básica do Plan Parcial, as seguintes condicións:
- A cesión do aproveitamento lucrativo ao Concello libre de cargas e urbanizado, concretarase na parcela de
resultado P1 ou o seu valor en metálico, realizando o proxecto de equidistribución as compensacións
necesarias para compensar o aproveitamento que se cede ao Concello que será como mínimo o 10% do
aproveitamento lucrativo total do sector.
- A parcela P2 e P9 adxudicarase ao propietario das parcelas aportadas.
- A depuración da parcela P1 realizarase na depuradora existente na parcela P6, de equipamentos e servizos
urbanos.
- Os terreos resultantes poderán ser obxecto de división no proxecto de equidistribución e posteriormente a
través de licenzas de parcelación, sempre que se respecte a parcela mínima que será a que tendo un mínimo
de fronte de fachada de 10 metros, teña una superficie neta de 1000 m².
- O coeficiente de ponderación da parcela global P1 e da P2 é medio, de forma que o proxecto de
equidistribución poderá establecer xustificadamente coeficientes correctores en función do tamaño ou a
situación das parcelas nas que poida subdividirse. A división de parcelas que figura no plano correspondente,
ha de considerarse orientativa, podendo establecer o proxecto de equidistribución unha parcelación diferente.

2.10. CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS.
Os espazos públicos a urbanizar deseñaranse de forma que cumpran as condicións técnicas básicas
de accesibilidade e non discriminación contidas na Orde VIV/561/2010, debendo o proxecto de urbanización
que se redacte establecer as solucións construtivas previstas nesta.
As vías públicas, espazos verdes e demais espazos de uso público foron planificadas de forma que
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resulten accesibles, debendo polo tanto os proxectos de urbanización que se executen, cumprir os criterios
básicos que establece a Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade, que derogou parcialmente a Lei
8/1997, do 20 de agosto, de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas na Comunidade
Autónoma de Galicia; e o artigo 12 do Regulamento de desenvolvemento e execución da citada Lei 8/1997
(Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro), se ben se consideran prevalentes a de lexislación básica anterior na
execución das determinacións deste plan de sectorización.
Debido á topografía do terreo, proxéctase realizar itinerarios adaptados destinados ao tráfico peonil,
cumprindo as esixencias sinaladas, de forma que permitan acceder aos diferentes espazos de uso público
e edificacións do seu ámbito.
Os elementos de urbanización e mobiliario urbano, así como as edificacións que se proxecten nestes
itinerarios, serán adaptados conforme ao Código de Accesibilidade.
As vías públicas e espazos públicos existentes no perímetro do sector ordenado serán adaptados
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gradualmente ás condicións de accesibilidade previstas no artigo 13 do mencionado Regulamento.
Resérvase un mínimo do 3% das prazas previstas en superficie accesibles, con dimensións mínimas
de (2,50 m + 1,20 m) x 5,00 m en prazas en batería e de 2,20 m x (5,00 m + 3,00 m) en prazas en ringleira
en cumprimento do CTE-DB-SUA-9; ditas prazas de aparcamento accesible, estarán próximas ao acceso
peonil a zona de aparcadoiro e comunicadas con el mediante un itinerario accesible, cun espazo anexo de
aproximación e transferencia, lateral de anchura ≥ 1,20 m se a praza é en batería, podendo compartirse por
dúas prazas contiguas, e traseiro de anchura ≥ 3,00 m se a praza é en liña.

2.11. PLAN DE ETAPAS, ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN.
Conforme ás delimitacións do artigo 68 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG) e do
artigo 162 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da LSG,
acompáñase o seguinte Plan de Etapas e determínase a estratexia de actuación conforme ao establecido no
PXOM.
Dada a estrutura da propiedade que actuará como propietaria única, así como a ordenación proposta
na que se agrupan todos os terreos de cesións para dotacións e a parcela de cesión municipal na zona oeste
da actuación, obriga á delimitación dunha única área de repartición con único polígono, produciéndose
compensacións económicas entre os propietarios polas diferenzas de máis do 15% legalmente establecido
que xurdirían coa delimitación de máis dun polígono de actuación.

Plan de etapas
1ª Etapa: a proposta de Equidistribución presentarase nun prazo non superior a doce meses desde a
notificación da aprobación definitiva do Plan Parcial.
2º Etapa:. Presentación do proxecto de urbanización e outorgamento das licenzas necesarias e
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execución das obras previstas nas infraestruturas. Esta execución inclúe tanto as obras de urbanización
como a posta en servizo das reservas para espazos libres e zonas axardinadas, para equipamento e para
aparcamentos. Dada que a instalación principal xa está executada e dispón dos elementos de urbanización
necesarios, o proxecto de urbanización podrá establecer distintas fases de execución, de forma que poidan
edificarse os equipamentos públicos así como a parcela de cesión ao Concello.
Duración prevista da primeira fase: 3 anos desde a aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización e
outros catro para completar a segunda fase que complete totalmente a urbanización.
3º Etapa: Cunha duración indefinida para a solicitude das licenzas das posibles necesidades de
ampliación das instalacións e construción destas cando o demande o mercado e a situación económica.
Non obstante poderán acomodarse simultaneamente as obras de urbanización de construción das
edificacións, sempre que resulte tecnicamente posible e se garanta suficientemente a terminación das
obras de urbanización, ao amparo do establecido no art.29 da Lei 2/2016 e no art.43 do seu regulamento,
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así como tamén no art. 43 do Regulamento de Xestión Urbanística.

En Lugo, outubro de 2019
En representación do equipo redactor

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