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1.- ANTECEDENTES

1.1.- Introdución.
A elaboración do PLAN PARCIAL do Sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I, no Concello de Lugo, está
promovida por NOVAFRIGSA S.A. en colaboración co Concello de Lugo, quen promove a solicitude de inicio
da avalación ambiental estratéxica simplificada, acompañada do borrador do plan e o documento ambiental
estratéxico, que contén os parámetros básicos de cara á avaliación ambiental do plan: obxectivos da
planificación, alcande e contido do plan, diagnose da situación actual, descrición dos procesos que se
seguirán para a elaboración do plan, os motivos da selección da alternativa escollida, unha aproximación aos
efectos ambientais previsibles, así como as medidas previstas para o seguimento ambiental do plan.
O Plan Parcial do Sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I, supón o desenvolvemento mediante a
ordenación pormenorizada do sector delimitado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo vixente,
aprobado definitivamente, de forma parcial e condicionada, por Orde da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas de 29 de abril de 2011.
Con anterioridade ao presente documento, no ano 2013, foi formulado un primeiro Documento de
Inicio, que se presentou na Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 07/02/2013 para
determinar se debía someterse ou non o Plan Parcial ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica
(AAE).
Como paso previo para adoptar a decisión sobre o sometemento do Plan ao procedemento de AAE, o
documento de inicio foi exposto ao público na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas por un prazo de vinte días naturais que finalizou o 07/03/2013. Ao mesmo tempo
consultáronse o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e a outras administracións
públicas.
Durante o período de exposición pública do Documento de Inicio, recibíronse observacións do Servizo
de Montes da Xefatura Territorial de Lugo, que informou que no ámbito de actuación non se atopa ningún
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monte veciñal en man común nin de xestión pública, e de Augas de Galicia no que informa que o Concello de
Lugo esta no ámbito territorial da Demarcación Hidrográfica do Miño Sil, polo que deberá consultar á
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil nos aspectos relativos á xestión do dominio público hidraúlico e da
planificación hidrolóxica. Nos aspectos relacionados co abastecemento e saneamento Augas de Galicia ten
competencia en todo o territorio galego e polo tanto terase en conta o establecido no Plan de Abastecemento
de Galicia, asi como de Saneamento de Galicia.
O día 2 de abril de 2013 publícase no DOG Nº 63 o ANUNCIO do 12 de marzo de 2013, da Secretaría
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (SXCAA), polo que se fai pública a Decisión do 11 de marzo de
2013 de non someter o Plan parcial para a creación de solo industrial no sector de SUD Coeses-Cuíña S1.I, do Concello de Lugo, ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica establecido na Lei 9/2006,
do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente.
En cumprimento do disposto no artigo 4 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de avaliación dos efectos de
determinados plans e programas no ambiente, faise pública a decisión de non someter o Plan parcial para a
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creación de solo industrial no sector de solo urbanizable delimitado Coeses-Cuíña S.1-I, do Concello de Lugo,
ao procedemento establecido no seu artigo 7.
En dita Decisión do 11/03/2013 da SXCAA, acordase non someter ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica o Plan Parcial, porque non se agardan efectos ambientais significativos, de acordo cos
criterios establecidos no anexo II da Lei 9/2006 do 28 de abril, xa que como se indica na propia decisión este
Plan desenvolve un reducido ámbito territorial no que xa existe unha industria actualmente en funcionamento,
e unicamente contempla a mellora das infraestruturas existentes e o acondicionamento do sector coa
finalidade de garantir o cumprimento da normativa vixente en materia de ocupación do solo; quedando esta
decisión suxeita ao cumprimento das disposicións da normativa en vigor, e en especial ás condicións
impostas pola Confederación Hidrográfica.
Como se recolle no Documento de Inicio e na Decisión da SXCAA, a avaliación ambiental do Plan
Parcial iniciouse en base á Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e
programas no medio ambiente, realizando un diagnóstico no que se identifican, describen e avalían os
efectos significativos que poidan producirse no medio derivados da aplicación do Plan, está Lei 9/2006 na
actualidade está derogada pola Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, que entrou en vigor
o 12/12/2013; aínda que en aplicación da disposición transitoria primeira da nova lexislación vixente en
materia ambiental, todos os procedementos de avaliación ambiental de plans e programas que se iniciaron
antes da súa entrada en vigor seguirán rexéndose pola normativa de aplicación no momento do seu inicio
(neste caso a Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no
ambiente), ou ben norma sectorial correspondente.
Tras a redacción do Documento para Aprobación Inicial do Plan Parcial conforme ás previsións do
artigo 79 da LOUG (Plans de iniciativa particular), preséntase no Concello de Lugo, con entrada de rexistro o
día 26/11/2013, para continuar así co proceso de tramitación, segundo o disposto no artigo 86 da LOUG
(Tramitación de planeamento de desenvolvemento).
O día 21/01/2015 recíbese notificación do Concello de Lugo cun Requerimento de documentación,
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firmado o 16/01/2015, con matizacións sobre o documento para Aprobación Inicial presentado. En dito escrito
indicábase que vistos os informes emitidos polos Servizos Municipais de Arquitectura de datas do 16/05/2014
e 16/01/2015, e de Enxeñería de data do 22/12/2014 relativos ao Plan Parcial do sector de SUD CoesesCuiña S-1.I do PXOM vixente, se requería subsanar as deficiencias que se sintetizan a continuación:
1º. Aportar documentación acreditativa da titularidade dos terreos.
2º. Aportar informe das Empresas suministradoras sobre a suficiencia dos servizos existentes.
3º. Corrixir o indicado no parágrafo 4.3.1.1 do Plan Parcial: “tipologías edificatorias en naves aisladas o
adosadas en continuidade dentro de cada parcela…”.
Para dar contestación ao Requerimento do Concello elaborase un Anexo I ao Documento para
Aprobación Inicial que recolle e incorpora a rectificación das deficiencias sinaladas anteriormente, e que ten
entrada de rexistro no Concello de Lugo o día 02/02/2015.
Con fecha 08/01/2016 remítese un novo Requerimento de Documentación por parte do Concello de
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Lugo, desde a Sección de Planeamento pertenecente ao Servizo de Urbanismo de dito Concello, notificado o
día 22/01/2016, e en base ao informe emitido polo Servizo Municipal de Medio Ambiente con data do
05/01/2016 do que tamén se achegou copia, no que se sinalaban unhas deficiencias a subsanar; a
continuación enuméranse os aspectos dos que informou o Servizo Municipal de Medio Ambiente:
- A xestión dos residuos realizarase mediante contenerización en superficie, dado que a produción
estimada de residuos non xustifica a instalación de illas ecolóxicas, que conlevan un maior mantenemento
posterior por parte dos servizos municipais. Manterase o mesmo número de contenedores, mais de carga
lateral, semellantes aos existentes na cidade.
- O abastecemento de auga potable da rede municipal está supeditado á construción das
infraestruturas previstas no PXOM ata o límite do sector. A canalización proxectada de fundición en diámetro
de 100 mm considérase suficiente para o sector unicamente se non se conecta a factoría de Novafrigsa. Se
fose necesario conectar esta industria, esta infraestrutura non sería suficiente. Cómpre recordar que a
Ordenanza Fiscal Municipal número 109 establece que “É obrigatoria a aceptación do servizo municipal de
auga e a realización da correspondente toma de acometida para os titulares dos edificios que disten en liña
recta menos de 100 metrod da rede de distribución do dito servizo, sempre que os edificios estean destinados
a vivenda ou actividade de calquera tipo que esixan consumo de auga”. Cómpre dimensionar a rede de
abastecemento para a inclusión no sistema municipal da citada industria.
- A depuración das augas residuais está garantida si se conecta inicialmente o saneamento previsto á
depuradora existente no sector, mais ésta é de titularidade privada. De ser así, e mentras non se executen as
infraestruturas de depuraciión previstas no PXOM, deberiase modificar a autorización de vertido para
adecuala a esta nova situación, e garantir a información ao Concello de calquera incidencia producida no
proceso de depuración das augas residuais.
- Así mesmo, faise constar que a documentación presentada cumple coas medidas de contral
medioambiental determinadas na ficha do PXOM.
O día 21/01/2016 mántense unha reunión nas oficinas municipais do concello de Lugo, na que están
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representadas as distintas partes da redacción e tramitación do Plan Parcial, como son a representación do
promotor, Novafrigsa-Coren, por parte do Concello de Lugo: o xefe de servizo de urbanismo, o xefe de
servizo de enxeñería e xefe de servizo de Medio Ambiente; e os técnicos do equipo redactor encargado da
elaboración da documentación do Plan Parcial. En dita reunión fálase da tramitación do Plan, da
documentación presentada, dos informes remitidos e das contestacións aos requerimentos. En conclusión,
chégase ao acordo de que se elabore un Documento Refundido único que introduza as modificacións feitas
no Anexo I e que inclúa as determinacións en base ao informe de Medio Ambiente para levalo a aprobación
inicial xa que o ter que exporse ao público ten que estar nun único documento.
No referente ao informe de Medio Ambiente tras consensuar as partes reunidas acordase que se fará
referencia no documento refundido a que será o proxecto de urbanización quen estudiará en detalle as
necesidades e capacidades de abastecemento, saneamento…
Durante a redacción do novo Documento Refundido para Aprobación Inicial aprobouse a Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG), que entrou en vigor o 19 de marzo de 2016, derogando a anterior
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lexislación, denominada comunmente como LOUG.
En virtude da disposición transitoria segunda da nova lei en vigor (LSG) que se refire á adaptación do
planeamento, no seu punto 3: “Os plans en tramitación que non alcanzasen a aprobación inicial na data de
entrada en vigor desta lei deberán adaptarse plenamente a ela.”
No 2016 ademais da aprobación da Lei 2/2016 tamén se aprobou o Decreto 143/2016, do 22 de
setembro, polo que se aproba o Regulamento da citada lei (LSG), e ten entrada en vigor o 9 de decembro de
2016.
O novo marco normativo galego fai que o Documento Refundido para Aprobación Inicial do Plan
Parcial de Solo Industrial no Sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I se adapte ao vixente réxime urbanístico,
quedando denominado como, Documento Refundido e Adaptado á Lei 2/2016, do Solo de Galicia, e o
seu Regulamento para Aprobación Inicial.
O día 09/02/2017 entrégase no CONCELLO de LUGO dito Documento Refundido e Adaptado á Lei
2/2016, do Solo de Galicia, e o seu Regulamento para proceder a tramitación da Aprobación Inicial en Pleno
da corporación municipal, incorporando todo o indicado nos informes remitidos polo Servizo de UrbanismoPlaneamento do Concello de Lugo con data 16/01/2015 e notificado o 21/01/2015, así como o sinalado no
informe do Servizo Municipal de Medio Ambiente con data do 05/01/2016 e notificado o día 22/01/2016.
Tras varias consultas sobre o estado da tramitación o día 02/02/2018 mantense unha nova reunión nas
oficinas municipais do Concello de Lugo, na que están os técnicos do equipo redactor e os xefes de servizo
das distintas áreas técnicas e xurídicas do concello que teñen relación co expediente do Plan Parcial.
Determínanse unha serie de matizacións e modificacións que deben incorporarse ao documento antes
de aprobalo inicialmente e plantéxase a dúbida do procedemento ambiental, se segue estando vixente ou
non, a pesares de que na normativa de aplicación do documento refundido figuraba a nota de que para os
plans en curso segundo a disposición transitoria 1ª da Lei 21/2013 seguirán rexéndose pola normativa de
aplicación no momento do seu inicio.
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Tras realizarse as consultas pertinentes desde o servizo de medio ambiente do concello de Lugo e por
parte do equipo redactor aos técnicos do Servizo de Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio da Xunta de Galica, aínda que entende a xustificación e argumentación do
Documento Refundido, informan que ao non terse aprobado inicialmente o plan parcial non cabe mais que
reiniciar todo o procedemento ambiental, remitíndose a aplicación do punto 3 da Disposición transitoria
segunda “Adaptación do planeamento” da Lei 2/2016, do do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG) );
enunciado anteriormente.
Polo que a formulación e tramitación deste Plan Parcial está suxeito ao disposto na Lei 2/2016, do 10
de febreiro, do solo de Galicia (en diante LSG), que entrou en vigor o 19/03/2016; o Decreto 143/2016, do 22
de setembro, polo que se aproba o Regulamento da citada lei LSG, que ten entrada en vigor o 9 de decembro
de 2016; e tendo en conta ademais a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; o Real
Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e
Rehabilitación Urbana; a Lei 8/2013,do 28 de xuño, de Estradas de Galicia modificada pola Lei 12/2014, do
22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas e pola Lei 6/2015, do 7 de agosto.
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A LSG regula no seu artigo 46 que instrumentos de planeamento urbanístico deben someterse a
avaliación ambiental estratéxica ordinaria e cales a avaliación ambiental estratéxica simplificada, atopándose
entre estes últimos o planeamento de desenvolvemento deste documento, por establecer o uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión (artigo 46.2.b da LSG).
O procedemento para seguir é o establecido non artigo 75.3 da LSG e 186.3 do RLSG, tendo en conta
que o expediente debe someterse a avaliación ambiental estratéxica simplificada, en virtude do artigo 46.2.b,
como se indicou anteriormente.
Por iso, con carácter previo á aprobación inicial do documento, realizaranse os seguintes trámites:
a) O promotor remitirá ao órgano ambiental a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica
simplificada, á que achegará o borrador do plan e o documento ambiental estratéxico, co contido establecido
na lexislación vixente.
A os efectos previstos nesta letra, cando o promotor non sexa o concello, deberá presentar ante este a
solicitude de inicio de avaliación ambiental estratéxica simplificada para que , en cumprimento do establecido
na normativa básica estatal, sexa este o que lle dea traslado dela ao órgano ambiental.
b) O órgano ambiental, no prazo de dous meses, contados desde a recepción da documentación
completa, formulará o informe ambiental estratéxico, tras identificar e consultar as administracións públicas
afectadas e as persoas interesadas por un prazo de dous meses.
O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe ambiental
estratéxico se o plan ten ou non efectos significativos no medio. No caso de non prever efectos significativos,
o plan poderá aprobarse nos termos que o propio informe estableza.
O informe ambiental estratéxico remitirase no prazo de quince días hábiles para a súa publicación no
Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do órgano ambiental.
Segundo o disposto no artigo 75.4 da LSG e 186.4 do RLSG a aprobación definitiva dos plans parciais
corresponderalle ao órgano municipal competente.
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En todo caso, a eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado quedan
condicionados á súa publicación, de conformidad co establecido nos artigos 82 da LSG e 199 do RLSG, á
inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, e ao que dispoña para tal
efecto, a lexislación vixente en materia de réxime local.
Sen prexuízo do indicado, o acordó de aprobación definitiva notificarase individualmente a todas as
persoas titulares catastrais dos terreos afectados ás cales xa se lles tivese notificado a aprobación inicial
deste, de acordo co establecido no artigo 75.1.a da LSG.
Polo que a tenor de todo o exposto nesta introdución prepárase a documentación necesaria, borrador
do plan e documento ambiental estratéxico, que se adxuntará á solicitude de inicio da avaliación ambiental
estratéxica para reiniciar o procedemento ambiental e poder continuar así coa tramitación do expediente para
a súa aprobación.
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1.2.- Documentación complementaria previa.
 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.
 Decisión da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental sobre a non necesidade de Avaliación
Ambiental Estratéxica do Plan Parcial, e a súa publicación no DOG en data 2 de abril de 2013.
 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).
 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.
 Plano enviado pola empresa BEGASA co trazado da LMTA (20KV) DER. VILAR / TABLICIA.
 Solicitudes De Informe Ás Empresas Suministradoras:
- Solicitude de informe á empresa BEGASA sobre a suficiencia do servizo existente no sector.
- Solicitude de informe á empresa GAS NATURAL – FENOSA sobre a suficiencia do servizo
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existente no sector.
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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.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 8
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 9
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 12
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 13
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 14
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 15
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 16
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 17
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 19
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 22
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 23
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 24
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 25
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 26
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 27
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 28
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 29
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

 Decisión da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental sobre a non necesidade de Avaliación
Ambiental Estratéxica do Plan Parcial, e a súa publicación no DOG en data 2 de abril de 2013.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 30
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 31
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 32
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 33
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 34
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 35
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 36
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 37
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

 Comunicación de resolución de Expediente de aproveitamento de 15,7l/s. de agua do río Miño no seu
M.D. no lugar de Lamablanca, con destino a usos industriais (matadeiro industrial).

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 38
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 39
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

 Notificación de proposta de resolución de Expediente de autorización de vertido de aguas residuais de
Matadeiro en Lamablanca – Novafrigsa, S.A.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 40
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 41
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 42
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 43
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 44
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 45
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 46
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 47
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 48
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

 Oferta de suministro de enerxía eléctrica para NOVAFRIGSA, S.A. por parte de Unión Fenosa
Comercial, S.L.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 49
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 50
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 51
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 52
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 53
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 54
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 55
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 56
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 57
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 58
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 59
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 60
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

 Plano enviado pola empresa BEGASA co trazado da LMTA (20KV) DER. VILAR / TABLICIA.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 61
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

 Solicitudes De Informe Ás Empresas Suministradoras:
- Solicitude de informe á empresa BEGASA sobre a suficiencia do servizo existente no sector.
- Solicitude de informe á empresa GAS NATURAL – FENOSA sobre a suficiencia do servizo
existente no sector.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 62
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 63
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 64
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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1.3.- Clasificación e cualificación actual.
O planeamento en vigor no Concello de Lugo é o Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado
definitivamente, de forma parcial e condicionada, por Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas de 29 de abril de 2011; que clasifica o sector obxecto deste Plan Parcial como Solo
Urbanizable Delimitado, que denomina como sector COESES-CUIÑA S-1.I., solo cualificado como industrial.

Delimitación do Sector Coeses-Cuiña S-1.I sobre o plano 2-35 de Estrutura Xeral do PXOM de Lugo

Os condicionantes urbanísticos establecidos para ó ámbito do presente Plan Parcial veñen definidos e
reflexados nas fichas contidas na documentación do PXOM vixente no Concello de Lugo, aprobado
definitivamente, de forma parcial e condicionada, por Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas de 29 de abril de 2011. Estas fichas do PXOM nas que e recolle o sector urbanizable están na
normativa urbanística e no estudo medioambiental.
Na ficha do sector que aparece na nomativa urbanística do PXOM, recóllense as determinacións de
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ordenación xeral, as cesións mínimas para dotacións locais, a xestión e execución do planeamento, así como
as condicións particulares da ordenación, as condicións particulares das infraestruturas e as medidas de
control ambiental.

No estudo medioambiental do PXOM vixente, no seu anexo IV, inclúense as fichas de caracterización
de sectores urbanizables, onde o sector SUD Coeses-Cuiña S.1.I conta coa súa propia ficha e coas
indicacións medioambientais correspondentes.

A continuación adxuntánse no presente documento do Plan Parcial as fichas mencionadas do PXOM,
así como a ficha do catálogo correspondente ao elemento catalogado dentro do sector CU-4, que é o
Cruceiro de Lamabranca.
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Ficha da normativa urbanística do PXOM que recolle o sector SUD COESES-CUIÑA S-1.I.
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Ficha do estudo medioambiental do PXOM que recolle o sector SUD COESES-CUIÑA S-1.I.
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Ficha do catálogo do PXOM que recolle o elemento catalogado no sector SUD COESES-CUIÑA S-1.I.
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1.4.- Determinacións de ordenación do Plan.
Como determinacións no ámbito do Plan Parcial ademais do indicado nas fichas do sector incluídas no
PXOM vixente no Concello de Lugo, e que se adxuntaron no punto anterior do presente documento; son de
aplicación as determinacións e procesos en vigor que recolle a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
(LSG), así como o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da cita lei LSG
(RLSG).
A normativa e determinacións do Plan Parcial estarán sometidas ás determinacións que esixen a lexislación
urbanística e sectorial de obrigada aplicación, tanto de carácter comunitario, ou estatal, como autonómico ou local,
do mesmo modo que recoñece a preeminencia das competencias propias das respectivas administracións.
A documentación deste instrumento de planeamento redáctase conforme á ordenación legal vixente e a
formulación deste Plan en desenvolvemento do Plan Xeral terá as seguintes detereminacións referidas a solo
urbanizable en base ao artigo 56 da LSG e ao artigo 126 do RLSG:
1. Delimitación do ámbito de planeamento, que abrangue o sector completo definido polo Plan
Xeral denominado COESES-CUIÑA S-1.I., de 321.349 m² de superficie bruta.
2. Cualificación dos terreos, con asignación detallada dos usos pormenorizados, sendo o
característico o industrial agroalimentario, tipoloxías edificatorias en naves illadas e niveis de
intensidade correspondentes a cada zona sendo a edificabilidade global inferior a 0,35 m²/m², que é
o que establece a ficha do PXOM.
Aínda que coa entrada en vigor da nova Lei 2/2016 (LSG) e do seu Regulamento (RLSG) o índice
de edificabilidade para o uso industrial e comercial é de 1 m²/m² para todos os municipios (artigo
41.3 LSG e artigo 64.3 RLSG), non computando edificabilidade nin os sistemas xerais adscritos nin
os existentes que se manteñan.
3. Sinalización de reservas de terreos para dotacións urbanísticas en proporción ás necesidades da
poboación e de conformidade coas reservas mínimas establecidas nos artigos 66 do RLSG, para
reservas de solo de sistemas xerais e artigo 69 do RLSG, para reservas de solo de sistemas locais
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e da ficha de características do Plan Xeral.
-

Con respecto as reservas de solo de sistemas xerais, o artigo 66 do RLSG e de aplicación para
o uso residencial, polo que a superficie de solo para sistemas xerais será a que determina a
ficha do PXOM, que establece un ámbito denominado SGSUZ-EL-18 de 33.142 m² como
superficie de sistemas xerais incluídos.

-

En referencia as reservas mínimas de solo para sistemas locais ao servizo do sector, o artigo 69
do RLSG en ámbitos de uso industrial para sistema de espazos libres públicos di que está
superficie de solo será a que xustificadamente se estableza no planeamento de
desenvolvemento, en aplicación do artigo 42.2 da LSG, en canto as prazas de aparcadoiro
establecese no RLSG (artigo 69.1.c)) unha praza de aparcadoiro por cada 100 m² edificables,
das cales como mínimo, unha cuarta parte debe ser de dominio público; e para arboredo no uso
industrial a plantación ou conservación do número de árbores que, xustificadamente, se
estableza no planeamento de desenvolvemento (artigo 69.1.d) do RLSG), este arboredo cando
como neste caso o uso predominante é o industrial, situarase formando pantallas acústicas e
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visuais con respecto ás vías de comunicación e áreas lindeiras de usos diferentes, nas áreas de
aparcadoiro e nos itinerarios peonís (artigo 69.2.b) do RLSG).
Na ficha do sector que figura no normativa urbanística do PXOM, establécense unhas cesións
mínimas para dotacións locais públicas de 5.764 m² para equipamentos e 28.821 m² para
espazos libres, que son superados na ordenación detallada do Plan Parcial.
O desenvolvemento do Plan Parcial a formular implica as seguintes cesións mínimas para
dotacións e aproveitamentos máximos:
Z.V.Sistema Xeral
Incluído (m²)
33.142

CESIÓNS esixidas polo PXOM

Z.V. Sistema
Local
(m²)
28.821

TOTAL Z.V.
(m²)

Equipamentos
Locais (m²)

Total Cesións
(m²)

61.963

5.764

67.727

Cesion
aproveitamento

Aproveitamento
máximo

APROVEITAMENTOS

Sup.computable do SECTOR m²
Edificabilidade m²/m²
Aproveitamento tipo
Ocupación
Sup. Ocupación máxima

Ficha
SUD COESES-CUIÑA S-1.I
321.349

Segundo RLSG
1,00
non se fixa
non se fixa
non se fixa

Segundo PXOM
0,35
0,35
112.472,15

101.224,935

Aínda que o edificabilidade máxima é de 0,35 m²/m² segundo a ficha do PXOM, equivalente
112.472,15 m² edificables, o Plan Parcial non considerou conveniente esgotar esta
edificabilidade, dada a natureza dos usos a desenvolver, establecéndose unha superficie
construible máxima de 89.992,14 m² que representa unha edificabilidade sobre a superficie
total de 0,280 m²/m² < 0,35 m²/m² que fixaba o PXOM, con unha edificabilidade para as parcelas
edificables de uso industrial agroalimentario comprendida entre 0,44 m²/m² e 0,45 m²/m²,
mentras que para a parcela de uso terciario de suministro de combustible de 1.708 m² fíxase
unha edificabilidade de 0,18 m²/m² (inferior ao índice de 0,25 m²/m² para aplicar aos primeiros
2.500 m² que establece o artigo 65.2 do PXOM para as condicións específicas para as
instalación de suministro de combustible). Na ficha resumo anexa á este documento e no
apartado de adecuación da ordenación ás determinacións do planeamento da memoria
xustificativa quedan recollidos todos os parámetros do sector deste Plan Parcial.
4. Trazado e características da rede de comunicacións propias do sector e do seu enlace co sistema
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xeral de comunicacións previsto no Plan Xeral, coa sinalización de aliñacións, rasantes e zonas de
protección de toda a rede viaria. Segundo o establecido na normativa sectorial correspondente e nos
artigos 73 e 74 do RLSG.
5. Características e trazado das redes de abastecemento de auga, de saneamento, pluviais, enerxía
eléctrica, iluminación pública, telecomunicacións, gas, sistemas de depuración e tanques de
tormentas previstos no plan.
6. Determinacións necesarias para a integración da nova ordenación cos elementos valiosos da
paisaxe e da vexetación existente, constituída fundamentalmente por unha vexetación de ribeira
arbórea mixta en extremo nordés de especies autóctonas e outras especies de repoboación.
7. Medidas necesarias e suficientes para garantir a axeitada conexión do sector cos sistemas xerais
exteriores existentes e, a ampliación e reforzo de estes sistemas e dos equipamentos e servizos
urbanos que vaian ser utilizados polas instalacións futuras. Igualmente resólvense os enlaces coas
estradas e vías actuais e coas redes de servizos de abastecemento de auga e saneamento,
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subministración de enerxía eléctrica, telecomunicacións, gas, residuos sólidos e outros, condicións
indicadas no artigo 76 do RLSG.
Os servizos técnicos municipais e as empresas subministradoras deberán informar sobre a suficiencia
das infraestruturas e dos servizos existentes e previstos antes de iniciar a tramitación do Plan Parcial.
8. Ordenación detallada dos solos destinados polo Plan Xeral a sistemas xerais incluídos no sector
cunha superficie 33.142 m² (SGSUZ-EL-18), localizándose no lugar proposto polo Plan Xeral.
9. Plan de etapas para o desenvolvemento das determinacións do plan, incluíndo a fixación dos
prazos para dar cumprimento aos deberes das persoas propietarias de equidistribución, de
urbanización e de edificación.
10. Delimitación do polígono único que se delimita no sector e determinación do sistema de actuación
indirecto de Concerto.
11. Avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das obras de urbanización,
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incluíndo a conexión aos sistemas xerais e as obras necesarias para a súa ampliación ou reforzo.
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2.- 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
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.
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•

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.
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3. ALCANCE E CONTIDO DO PLAN PARCIAL E DAS SÚAS ALTERNATIVAS

3.1.- Criterios de ordenación do sector SUD COESES-CUIÑA S-1.I.
A ordenación do ámbito do Plan Parcial xustifica o cumprimento dos estándares exigidos polo artigo 42
da LSG, referente a calidade de vida e cohesión social e o Regulamento de Planeamento (RPU), estando
xustificado o interese público polas razóns expostas e pola existencia de compromisos de execución e
inversión pola iniciativa privada que se plasmarán nos adecuados convenios.
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 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
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das novas e previsibles demandas de vivenda e outros usos para o Concello.

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.

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 como xa indicou 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.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 78
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

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
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.

3.2.- Análise de alternativas.
A Lei 21/2013, do 9 de decembro , de avaliación ambiental vén a simplificar o procedemento de
avaliación ambiental sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. A
entrada en vigor desta lei introducía na lexislación española a avaliación ambiental como un instrumento que
permite integrar os aspectos ambientais na toma de decisións de plans e programas, incorporando ao novo
dereito interno a Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e o do Consello, do 27 de xuño de 2001, e
implica que a planificación urbanística deba ter como referente a utilización racional do territorio para
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compatibilizar o desenvolvemento e o dinamismo económico necesario coa cohesión social, o respecto ao
medio e a calidade de vida das xeracións presentes e futuras.
Segundo o establecido nas citadas leis o órgano promotor debe identificar, describir e avaliar os
probables efectos significativos sobre o medio que poidan derivarse da aplicación do plan ou programa, así
como unhas alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables, incluídas entre outras a alternativa
cero, que teñan en conta os obxectivos e o ámbito territorial de aplicación do plan ou programa.
Conforme ao anterior, o presente Documento Ambiental Estratéxico incorpora as alternativas que se
van avaliar no proceso planificador, e dos criterios para a análise e comparación de diferentes escenarios.
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 servizos
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urbanísticos necesarios.
Neste caso particular e debido a que estamos ante unha actuación que persegue a regularización
dunha infraestrutura xa executada, indicar 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 facilitará 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
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sector do das características do que aquí se presenta.
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4. DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DO PLAN

4.1.- Función do planeamento.
A función do Plan Parcial, 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.
O desenvolvemento ten como obxectivo fundamental incrementar a intensidade do uso das parcelas xa
destinadas a acoller industrias agroalimentarias.
Neste punto ademais expoñense as determinacións de ordenación que se van realizar dentro do sector
e que seguirán as directrices establecidas na ficha do Plan Xeral.
Neste Documento Ambiental Estratéxico 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

Industrial agroalimentario
Residencial

Uso incompatible
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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

2

2

Adscritos
Superficie de Sistemas Xerais
Incluídos
Tipoloxía

SGSUZ-EL-18: 33.142 m

2

Edificación illada

Cesións mínimas para dotacións locais:
Equipamentos

5.764 m

2
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Espazos libres

28.821 m

2

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.
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-EL18) 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
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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.
Uso

Sector

característico

COESESCUIÑA S.1-I

Industrial

S (S+SG)
321.349
m

2

AT

0,35

10% utc

10% VP/I/E

11.247,22

11.247,22

m

2

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.
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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 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

Demanda

Superf.
Edific.máx.

112.472 m

Q medio

2

3

m /día

Demanda

Demanda

Q medio l/seg

Q punta l/seg

11,25

21,59

971,76

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
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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
incrementado 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:
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Caudal de chuvia T=10
Sector

Uso

Superficie

Caudal de fecais (m)

anos

l/seg

l/seg
COESES-CUIÑA
S.1-I

R (0,9)

321.349 m

2

3.831,12

21,59

En síntese:
Na seguinte táboa indícanse as características principais do sistema de abastecemento e saneamento
para o sector de solo urbanizable delimitado obxecto do Plan Parcial.
Superficie
Sector

Superficie

Edificabilidade
2

2

máxima (m /m )

edificable
máxima

S.1-I

321.349 m

2

0,35

Saneamento

Q medio

Caudal fecais

3

2

(m /dia)

(l/seg)

112.472

971,76

21,59

(m c)
COESES-CUIÑA

Abastecemento

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
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
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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.
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4.2.- Marco normativo.
A normativa e determinacións do Plan Parcial estarán sometidas ás determinacións que esixen a
lexislación urbanística e sectorial de obrigada aplicación, tanto de carácter comunitario, ou estatal, como
autonómico ou local, do mesmo modo que recoñece a preeminencia das competencias propias das
respectivas administracións.
O documento do Plan Parcial redáctase conforme á ordenación legal vixente. Así, entre outras,
cúmprense as seguintes disposicións e normativas sectoriais:

a) Normativa local
- Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Lugo, aprobado definitivamente, de forma parcial e
condicionada, por Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 29 de abril de 2011.
- Ordenanzas municipais do Concello de Lugo que lle sexan de aplicación.

b) Normativa autonómica
- Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
- Orde do 10 de marzo do 2017 pola que se establecen os modelos normalizados e solicitudes para a
inscrición, modificación e certificación de datos no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, previstas
no Decreto 143/2016.
- Lei 2/2017, do 8 de febrero, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.
- Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de
actividades económicas e apertura de establecementos, en relación coa Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
- Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febrero,
do solo de Galicia.
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- Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
- Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de
excepcional interese.
- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia.
- Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
- Lei 6/2015, do 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia.
- Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.
- Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.
- Lei 12/2014, de 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
- Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.
- Decreto 151/2014, do 20 de novembro, de sanidade mortuoria de Galicia.
- Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de
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importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia.
- Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.
- Lei 9/2013, do 19 de decembro, de emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
- Lei 8/2013, de 28 de xuño, de Estradas de Galicia.
- Decreto 59/2013, do 14 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de Augas de
Galicia, en materia de execución e explotación de infraestruturas hidraúlicas.
- Decreto 211/2012, do 25 de outubro, polo que se regula o procedemento para a obtención da autorización
comercial autonómica.
- Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.
- Lei 8/2012, do 29 de xuño, de Vivenda de Galicia.
- Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia que modifica á Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e
defensa contra os incendios forestais de Galicia e á Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais de
man común.
- Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de
Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.
- Lei 12/2011, do 26 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas.
- Orde do 3 de outubro de 2011, pola que se actualiza o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras.
- Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se
regula o Catálogo galego de especies amenazadas e se actualiza dito catálogo.
- Decreto 19/2011 de 10 de febreiro, aproba definitivamente as Directrices de Ordenación do Territorio.
- Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, derogada parcialmente pola Lei
1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.
- Lei 13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia.
- Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, polo que se aproban as normas de habitabilidade de
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vivendas de Galicia.
- Lei 9/2010, de 4 de novembro, Augas de Galicia.
- Lei 10/2008, do 3 de novembro, de Residuos de Galicia.
- Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia.
- Lei 7/2008, do 7 de xullo, de Proteción da Paisaxe de Galicia.
- Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se
crea o Inventario de humidais de Galicia.
- Lei 3/2008, do 23 de maio, de Ordenación da Minaría de Galicia.
- Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.
- Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas, modificado
polo Decreto 167/2011, do 4 de agosto.
- Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
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- Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores senlleiras.
- Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos ríos galegos.
- Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á prevención de incendios
forestais, á protección de asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e
repoboacións forestais.
- Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico de produción e xestión de residuos e o
Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.
- Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural de interese local e a figura de
espazo privado de interese natural.
- Decreto 132/2005, do 28 de abril, polo que se modifica o decreto 110/2004, do 27 de maio, polo que se
regulan os humedais protexidos.
- Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas de Especial
Protección dos Valores Naturais.
- Decreto 308/2003, de 26 de xuño, relacion de carreteras de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.
- Lei 8/2002, do 18 de decembro, de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia.
- Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza de Galicia.
- Decreto 295/2000, do 21 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 1/1995 , do 2 de xaneiro, de protección
ambiental de Galicia, en relación co pacto ambiental na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, de Regulamento de Desenvolvemento e Execución da Lei de
Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas da Comunidade Autónoma de Galicia,
modificado polo Decreto 74/2013, do 18 de abril, para a súa adaptación á Directiva 95/16/CE, do
Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de xuño, sobre aproximación das lexislacións dos Estados
membros relativas a ascensores.
- Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da lei do solo de Galicia.
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- Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade
Autónoma de Galicia.
- Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos
ecosistemas acuáticos continentais.
- Lei 8/1997, do 20 de agosto, de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas na Comunidade
Autónoma de Galicia, derogada parcialmente pola Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia.
- Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia, modificada pola Lei 6/2007, do 11
de maio, de medidas urxentes en materia do ordenación do territorio e do litoral de Galicia, e modificada pola
Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidad fiscais e administrativas.
- Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se lle dá nova redacción á disposición derrogatoria única da Lei
1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.
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- Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia.
- Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial.
- Decreto 327/1991, do 4 de outubro, de Avaliación de Efectos Ambientais para Galicia.
- Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de Avaliación de Impacto Ambiental para Galicia.
- Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.
- Regulamento de Planeamento (R.P.) R.D. 2159/1978 de 23 de xuño, Regulamento de Xestión Urbanística
(R.X.) R.D. 3288/1978 de 25 de agosto, Regulamento de Disciplina Urbanística para o Desenvolvemento e
Aplicación da Lei do Solo de Galicia Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro, todos eles nas condicións
establecidas na Disposición Transitoria Oitava da Lei 2/2016.

c) Normativa estatal
- Real Decreto 19/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de xestión do risco de inundación da
Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.
- Real Decreto 18/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os Plans de xestión do risco de inundación
das demarcacións hidrográficas do Guadalquivir, Segura, Júcar e da parte española das demarcacións
hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta e Melilla.
- Real Decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os Plans Hidrolóxicos das demarcacións
hidrográficas de Galicia-Costa, das Concas Mediterráneas Andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto,
Odiel e Piedras.
- Real Decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos Plans Hidrolóxicos das
demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Júcar, e
da parte española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Douro, Tajo,
Guadiana e Ebro.
- Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Solo e
Rehabilitación Urbana.
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- Lei 38/2015, do 29 de setembro, do Sector Ferroviario.
- Lei 37/2015, do 29 de setembro, de Estradas.
- Lei 30/2014, do 3 de decembro, de Parques Nacionais.
- Lei 9/2014, do 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións.
- Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental, que deroga ao R.D.L. 1/2008, do 11 de xaneiro,
que aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos, á Lei 9/2006, do 28 de
abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, e ao R.D.
1131/1988, do 30 de setembro, co Regulamento para a execución do R.D.L. 1302/1986, do 22 de xuño, de
avaliación de impacto ambiental. Modifica a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da
Biodiversidade e ao R.D.L. 1/2001, do 20 de xullo, que aproba o texto Refundido da Lei de Augas.
- Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas
invasoras.
- Lei 8/2013, do 26 de xuño, de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbanas.
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- Real Decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a Certificación da
Eficiencia Enerxética dos edificios.
- Lei 12/2012, do 26 de decembro, de Medidas Urxentes de Liberalización do comercio e de determinados
servizos.
- Lei 11/2012, do 19 de decembro, de medidas urxentes en materia de medio ambiente.
- Real Decreto 344/2012, do 10 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Miniterio
de Industria, Enerxía e Turismo.
- Real Decreto 1492/2011, do 24 de octubre, aproba o Regulamento de valoracións da Lei do Solo,
derogada parcialmente pola Lei 8/2013, do 26 de xuño, de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación
Urbanas, e deroga parcialmente ao Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto, que aproba o
regulamento de xestión urbanística para o desenvolvemento e aplicacion da Lei sobre réxime do solo e
ordenación urbana.
- Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do listado de especies silvestres en
réxime de proteción especial e do catálogo español de especies ameazadas.
- Orde ITC/1644/2011 , do 10 de xuño, que desenvolve o Regulamento regulador das infraestruturas comúns
de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación no interior das edificacións, aprobado
polo Real Decreto346/2011, do 11 de marzo.
- Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, modificada pola Lei 21/2015, do 20 de xullo,
pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.
- Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.
- Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión dos riscos de inundación.
- Orde ITC/1142/2010, do 29 de abril, pola que se desenvolve o Regulamento regulador da actividade de
instalación e mantemento de equipos e sistemas de telecomunicación, aprobado polo Real Decreto
244/2010, do 5 de marzo.
- Real Decreto 244/2010, do 5 de marzo, que aproba o Regulamento regulador da actividade de instalación e
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mantemento de equipos e sistemas de telecomunicación.
- Real Decreto 173/2010, do 19 de febreiro, polo que se modifica o Código Técnico da Edificación, aprobado
polo Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, en materia de accesibilidade e non discriminación das persoas
con discapacidade. (DB-SUA)
- Orde VIV/561/2010, do 1 de febreiro, sobre condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o
acceso e utilización dos espacios públicos urbanizados.
- Orde ITC/3538/2008, do 28 de novembro, polo que se aproba o modelo de comunicación á Comisión do
Mercado das Telecomunicacións da normativa que afecte ao dereito de ocupación do dominio público e
privado para a instalación de redes públicas de comunicacións electrónicas.
- Real Decreto 863/2008, do 23 de maio, Regulamento de desenvolvemento da Lei 32/2003 no relativo ao uso
do dominio público radioeléctrico.
- Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a producción e xestión dos residuos de
construción e demolición.
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- Lei 42/2007, do 13 de decembro do Partrimonio natural e a Biodiversidade.
- Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural.
- Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera.
- Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, de ruído,
modificado polo Real Decreto 1038/2012, do 6 de xullo.
- Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Planificación Hidrolóxica.
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non
discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados
e edificacións.
- Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación
pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e
2003/35/CE)
- Real Decreto 9/2005, do 14 de maio, polo que se establece a relación de actividades contaminantes do solo
e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados.
- Real Decreto 424/2005, do 15 de abril, á Comisión do Mercado das Telecomunicacións para a súa
inscripción no Rexistro de operadores.
- Real Decreto 436/2004, do 12 de marzo, Inventario Nacional de Zonas Húmedas.
- Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes, modificada parcialmente pola Lei 10/2006, do 28 de abril.
- Lei 37/2003, do 17 de novembro, de ruído desenvolta polo Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, e
polo Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro, e modificada polo Real Decreto 1038/2012.
- Orde ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de inmuebles, modificada pola Orde
ECC/371/2013 do 4 de marzo.
- Lei 16/2002, do 1 de xullo, de Prevención e Control Integrados da Contaminación.
- Normas UNE 133100:2002, Infraestruturas para redes de Telecomunicacións.
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- Real Decreto 1066/2001, do 28 de setembro, Regulamento que establece as condicións de protección do
dominio público radioeléctrico.
- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza.
- Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas.
- Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación.
- Real Decreto Lei 1/1998, do 27 de febreiro, sobre infraestruturas comúns nos edificios para o acceso aos
servizos de telecomunicación.
- Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases.
- Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora de Facendas Locais.
- Real Decreto 927/1988, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Administración Pública da
auga e da Planificación Hidrolóxica.
- Lei 16/1987, do 30 de xullo de Ordenación dos Transportes Terrestres e o seu Regulamento (R.D.
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1211/1990).
- Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico.
- Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, de 25 de xuño, del
Patrimonio Histórico Español.
- Prego de Condicións Técnicas Xerais para entubados de Saneamento (MOPU/1986).
- Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, modificado polo R.D. 162/2002.
- Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
- Regulamentos de Redes e Acometidas de Combustibles Gaseosos (O.M. 18.11.1974 e O.M. 26.10.1983).
- Real Decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se publica o Regulamento Xeral de Policía de
Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas.
- Real Decreto 2159/1978, do 23 de xuño, polo que se regula o Regulamento de Planeamento.
- Decreto 2263/1974, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
- Prego de Condicións Técnicas Xerais para entubados de abastecemento de auga (MOPU/1974).
- Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do Estado os “hórreos” ou
“cabazos” antigos existentes en Galicia e Asturias.
- Decreto 571/1963, do 14 de marzo, sobre protección dos escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de
xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico.
- Decreto do 22 de abril de 1949 sobre os Castelos Españois.
- Lei de 16 de decembro de 1954, de Expropiación Forzosa.

b) Normativa comunitaria
- Directiva 2011/92/UE do 13 de decembro, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos
públicos e privados sobre o ambiente.
- Directiva 2009/147/CE, do 30 de novembro, relativa á conservación das aves silvestres.
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- Directiva 2008/98/CE, do 19 de novembro, sobre os residuos.
- Directiva 2007/60/CE, do 23 de outubro, relativa á avaliación e xestión dos riscos de inundación.
- Regulamento (CE) Nª 865/2006 da Comisión, do 4 de maio, polo que se establecen disposicións de
aplicación do Regulamento (CE) nº 338/87 do Consello relativo á protección de especies da fauna e folara
silvestres mediante o control deo seu comercio, modificado polo Regulamento (UE) nº 791/2012 da
Comisión, do 23 de agosto.
- Directiva 2004/35/CE, do 21 de abril, sobre responsabilidade medioambiental en relación coa prevención e
reparación de danos ambientais.
- Directiva 2004/12/CE, do 11 de febreiro, pola que se modifica a Directiva relativa aos envases e residuos de
envases.
- Directiva 2003/35/CE, do 26 de maio, pola que se establecen medidas para a participación do público na
elaboración de determinados plans e programas relacionados co medio ambiente e pola que se modifican,
no se que se refire á participación do público e o acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do
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Consello.
- Directiva 2003/4/CE, do 28 de xaneiro, relativa ao acceso do público á información medioambiental e polo
que se derroga a Directiva 90/313/CEE do Cosello.
- Directiva 2002/49/CE , do 25 de xuño, sobre avaliación e xestión do ruído ambiental.
- Directiva 2001/42/CE, do 27 de xuño, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e programas
no medio ambiente.
- Directiva 2000/60/CE, do 23 de outubro, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito
da política de augas.
- Directiva 96/61/CEE, do 24 de setembro do 1996, relativa á Prevención e Control Integrados da
Contaminación.
- Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio do 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora
silvestres.
- Directiva 85/337/CEE, do 27 de xuño do 1985, relativa á avalicación das repercusións de determinados
proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente, modificada pola Directiva 97/11/CE.
- Directiva 79/409/CEE, do 2 de abril do 1979, relativa á conservación das aves silvestres.
- Directiva 75/442/CEE, do 15 de xullo de 1975, relativa aos residuos.

e) Normativa internacional
- Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático. O obxectivo último é a estabilización das
concentracións atmosféricas de Gases Efecto Invernadoiro GEI.
- A Declaración de Johannesburgo (2002). O Cume Mundial sobre Desenvolvemento sostible celebrado en
Johannesburgo en setembro 2002 reafirmou os principios enunciados no Cumo de Río. Deste xeito,
asúmese a responsabilidade colectiva de avanzar e fortalecer os piares interdependentes e mutuamente
reforzados do desenvolvemento sostible: o desenvolvemento económico, o desenvolvemento social e a
protección do medio natural; a nivel local, rexional e global.
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- A Declaración de Río de Xaneiro (1992) a Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio e o
Desenvolvemento celebrada en Río de Xaneiro en xuño de 1992 proclama 27 principios a través dos que se
recoñece a natureza integral e interdependente da Terra; así mesmo, sitúase aos seres humanos como
centro da preocupación polo desenvolvemento sostible, aclarando que a protección do medio deberá
constituír parte integrante do proceso de desenvolvemento, non podéndose considerar de forma illada.
- O informe Brundtland (1987), presentado perante a Comisión para o Desenvolvemento sostible das Nacións
Unidas en 1987, contén a definición, internacionalmente aceptada, de desenvolvemento sostible. O
desenvolvemento sostible é aquel que satisfai as necesidades actuais sen poñer en perigoa capacidade das
xeracións futuras, de satisfacer as súas propias necesidades.
- Outros referentes internacionais: convenio Ramsar sobre Terreos Húmidos de Importancia Internacional
para as Aves Acuáticas (1971); Convenio sobre Diversidade Biolóxica (1992); Convenio das Nacións Unidas
de Loita contra a Desertización, París (1994); Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e
do Medio Natural de Europa (1986); Protocolo de Kyoto (1997); Convenio Aarhus de 1998 sobre Acceso á

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO) 92
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Documento asinado dixitalmente
por Rafael José del Barrio Berbel o día 06/07/2022

Información, Participación do público na toma de decisións e acceso á Xustiza en materia de Medio Natural.

4.3.- Tipos de medidas incluídas no planeamento.
As medidas correctoras e protectoras que se presentan neste plan son de varios tipos segundo o seu
tipo de incidencia:
•

Medidas Xenéricas: dentro destas medidas distínguense dous tipos:

1)

Medidas de proteción vectorial: encamiñadas a protexer os distintos vectores media ambientais
(atmosfera, solos, hidroloxía, vexetación, fauna e paisaxe).

2)

Medidas horizontais ou transversais: abordan cuestións xerais de sustentabilidade.

•

Medidas particulares: as clasificadas como de impacto moderado e referidas a infraestruturas
concretas como neste caso.

A principal fonte de contaminación na zona urbana, como na maioría das cidades, a constitúe 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.
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
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súa actividade e dos posibles impactos que esta pode xerar no ambiente. Concluíndose que a 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 atmosférico, sectores de solo
urbanizable que destacan pola importancia do impacto sobre a biodiversidade, sectores de solo urbanizable
que destacan por seren susceptibles de xerar impactos paisaxísticos significativos (importancia do impacto:
media)
A todo isto, hai que engadirlle o feito de que este sector atópase encadrado nun entorno
eminentemente rural, o que conleva:
• Efectos positivos: regulación das condicións de edificación e vertedura, e da instalación ordenada
das redes de saneamento e abastecemento de agua en zonas nas que se estaba a levar a cabo a
construción de vivendas e instalacións industriais de forma desordenada.
• Efectos negativos: sinalar que é posible que naqueles sectores nos que os problemas citados son
escasos ou inexistentes no momento actual, os impactos ambientais previsibles poden acadar
valores de maior intensidade ou magnitude.
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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 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 posta en marcha
do sector deberá someterse a avaliación de impacto ambiental, establecendo as correspondentes medidas
correctoras que garantan o mantemento da sustentabilidade ambiental a nivel de todo o municipio.

4.4.- Descrición dos procesos que se seguirán para a elaboración do plan.
Os pasos a seguir para a tramitación da AAE simplificada están reflectidos na Lei 21/2013 e o seu
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,
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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 ambienta, así como as disposicións sobre a
tramitación e aprobación do Plan Parcial.
A continuación recóllese unha descrición dos procesos a seguir para a elaboración do Plan Parcial e da
documentación xenérica que deberá conter o proxecto que desenvolva o sector do Plan, 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 artigo 170 do Regulamento da Lei 2/2016, en canto a documentación:
 Os plans parciais comprenderán, co contido fixado neste regulamento, os seguintes documentos:
a) Documento ambiental estratéxico, ou estudo ambiental estratéxico, segundo o plan fose
obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada ou ordinaria (artigo 69.a) da LSG).
b) Planos de información, incluído o catastral (artigo 69.b) da LSG).
c) Memoria xustificativa das súas determinacións (artigo 69.c) da LSG).
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d) 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) Planos de ordenación urbanística (artigo 69.e) da LSG).
) Ordenanzas reguladoras necesarias para a súa execución (artigo 69.f) da LSG).
g) 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:
a) O órgano municipal competente procederá á súa aprobación inicial e someterao a información
como mínimo durante dous meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de
xornais de maior difusión na provincia. Así mesmo, notificaráselles individualmente

pública

Galicia e nun dos

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 consultasque
resulten preceptivos. Os informes sectoriais autonómicos deberán ser emitidos no
meses, transcorrido o cal entenderanse emitidos con carácter favorable (artigo

prazo máximo de tres

75.1.b) da LSG).

c) Cando, con posterioridade ao trámite de información pública, se pretendan introducir modificacións
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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,
completo debidamente dilixenciado, ao órgano competente en materia de urbanismo

co

expediente

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
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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 as persoas
titulares catastrais dos terreos afectados ás cales xa se lles tivese notificado a aprobación inicial deste, de
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acordo co establecido no artigo 75.1.a) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro.
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5. CARACTERIZACIÓN DA SITUACIÓN DO AMBIENTE ANTED DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN NO
ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO

5.1.- Ámbito territorial.
O ámbito territorial sobre o que se desenvolve o presente Plan Parcial correspóndese como se indicou
no punto anterior e no documento ambiental co sector definido no Plan Xeral de Ordenación Municipal do
Concello de Lugo como SUD Coeses-Cuiña S-1.I. O sector sitúase 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,
pertencente a parroquia de Santa María Madalena de Coeses, e O Vilar, pertencente a parroquia de Santa
Eulalia de Cuiña. Cara ao sueste atópase o val do rego de Vilalvite, encaixado e semipechado, que
desemboca directamente no tramo intermedio do rio Miño.

Situación do termo municipal de Lugo no contexto galego e dentro da propia provincia de Lugo,
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sinalándose ademais os concellos que limitan con el

LUGO

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
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LUGO

Río MIÑO

Situación do Sector S-1.1 Coeses-Cuiña (en sombreado raiado vermello o ámbito do Plan Parcial)

O sector de Solo Urbanizable Delimitado, obxecto da execución do presente Plan Parcial, como xa
se dixo no primeiro parágrafo deste punto 5.1, atópase comprendido entre as parroquias de Cuiña e de
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Coeses, como se pode ver na seguinte imaxe.

Situación dentro do contexto parroquial do sector SUD Coeses-Cuiña S-1.I (en vermello)

A parroquia de Santa Eulalia de Cuiña está formada por 4 aldeas: Cabo de Vila-Cuiña-Vilamiñao,
Cumbraos, Santalla-Ribeira e O Vilar. Limita pola súa parte norte con Lugo, ao sur con Coeses, ao leste
con San Pedro de Muxa e San Andrés de Castro e ao oeste con Piugos e Soñar. Atravesan a parroquia
os ríos Miño e Bañás, tamén denominado Cumbraos, que nace en San Pedro de Soñar. Ten sete
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muíños, algúns dos cales están en ruínas; e sete fontes, das que cabe reseñar a fonte de Cuiña con
lavadoiro cuberto e a fonte de Vila Miñao, tamén con lavadoiro. Son significativas as paisaxes que
engloban toda a ribeira do río Miño, de gran beleza. As terras máis fértiles ocupan as ribeiras do río Miño.
A igrexa ten espadaña con campanario no núcleo de Cuiña, o cemiterio está arredor da igrexa. Ten unha
casa escola no núcleo de Santalla. As casas son maioritariamente de fábrica tradicional de laxas e lousas
de pizarra, con remarcado de esquinas e ocos con cantería. Nos núcleos máis próximos a Lugo conviven
as novas tipoloxías coas tradicionais.

A parroquia de Santa María Madalena de Coeses está formada por 5 aldeas: Ceza, Fontemaior, O
Batán, O Pombal, Trasfontao-Pollido-Fonteavila-Portanova, Vilalvite e Ventosiños de Abaixo-Ventosiños
de Arriba. Situada a 9 km de Lugo capital, limita ao norte con Santalla de Cuiña, ao sur con Ribas de
Miño, ao leste co río Miño, e ao oeste con Santa Marta de Fixos e San Pedro de Soñar; ao outro lado do
río Miño, limita visualmente coas parroquias de San Xoán de Pena e Santa Comba. Caracterízase pola
abundancia de montes e ríos. Ademais do Miño, atravesa a parroquia o río de Ponticela, e o de O
Cerderiño, que nace en San Xoán do Campo. Dos numerosos muíños que existen, a maioría están en
ruínas, salvo o de Pombal que segue moendo. Hai unha fonte en cada aldea e dous lavadoiros, un cerca
da igrexa. Hai vides e cultivos na ribeira do Miño, tamén existen explotacións gandeiras. Nesta parroquia
nos atopamos o castro de Madalena, un dos mellores conservados do concello, que está situado entre as
aldeas de Ceza, Fonte Maior e Porta Nova. A igrexa da Madalena de Coeses posúe espadaña e tamén
ten un cemiterio, que se dispón arredor da mesma. Hai dúas capelas, as Virtudes e San Bartolomé en
Ventosiños de Abaixo. Practicamente hai un hórreo en cada casa de labor. As edificacións son pequenas,
de laxas de pizarra, combinadas as veces con cantería, con cuberta a dúas augas. Consérvanse moi ben
as tipoloxías tradicionais.

5.2. Medio físico
A continuación realízase unha caracterización do medio físico correspondente ao territorio ocupado
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polo sector obxecto do presente Plan Parcial.

Xeoloxía
A información xeolóxica grafica que se adxunta foi obtida do Mapa Xeolóxico de España, a escala
1:50.000 do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, concretamente localizase na folla nº 72 do Mapa
Xeolóxico de España, do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España.
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Mapa xeolóxico de Galicia, folla nº 72 do Mapa xeolóxico de España (fonte: Instituto Xeolóxico e Mineiro de España)
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O territorio pertence ao dominio hercínico, que abrangue a toda a rexión ocidental da Península Ibérica.
O predomínio dos materiais silíceos, asi como a reactivación dos antigos sistemas de fallas e fracturas
hercínicas provocada pola xénese da Cordilleira Pirenaica, determinaron en toda esta zona un relevo moi
irregular, caracterizado por unha complexa sucesión de serras, vales encaixados e pequenas depresións
tectónicas.
A zona onde está enclavado o sector, sitúase no domínio do Manto de Mondoñedo pertencente á zona
Asturoccidental-Leonesa da división paleogeográfica do macizo Hercinico da Península Ibérica. Cadra coa
zona de contacto cos granitoides que intruyen nos materiais anteriores.
Desde o punto de vista xeolóxico, a zona de onde se localiza o sector inclúese dentro da Zona
Centroibérica, establecida por Julivert, M. et al. (1972), cerca da terminación da fosablastomilonítica. Á súa
vez, inclúese dentro da Zona III, Galicia Oriental, definida por Matte, Ph. (1968).
A ámbito do sector sitúase sobre unha zona de rocas metamórficas ácidas (cuarcitas, pizarras e
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esquistos). Como queda presente no estudo ambiental do propio Plan Xeral con respecto a estudo xeolóxicoxeomorfolóxico, predominan os sedimentos pliocuaternarios de arcillas e margas sobre sustrato ígneo ou
metamórfico.

Topografía
O ámbito de estudo caracterízase por non ter moito desnivel, agás unha lixeira pendente en dirección
norte-sur. As maiores pendentes no entorno da área de execución do Sector, van desde un 30-50% no
extremo norte, xunto ao paso elevado sobre a autovía A-6, ata pendentes nulas (0-3%) ou suaves (3 -10%)
na maior parte do territorio. Como se pode ver na seguinte fotografía os terreos o sector desde Plan Parcial
son de topografía chá.

Fotografía aérea do ámbito do sector SUD Coeses-Cuiña S-1.I, onde se pode a súa topografía e a do seu entorno

Climatoloxía
Como xa se recollera no Documento de Inicio presentado o día 07/02/2013, realizouse unha
caracterización dos principais factores climáticos da área de estudo, a partir dos datos obtidos da Estación
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Meteorolóxica de Lugo Punto Centro, pertencente ao Instituto Nacional de Meteoroloxía.
Así, e a grandes rasgos, o clima da área de estudo caracterízase en función do índice fitoclimático
empregado do seguinte xeito:
•

Aridez de Martonne: Ningún mes presenta aridez patente

•

Clasificación climática de Köppen Mesotermal: Templado-húmido

•

Termo-pluviométrico de Dantín-Revenga: Zona húmida

O clima é de tipo oceánico de transición, unha variante do clima oceánico que se diferencia por
presentar unha amplitude térmica importante, tanto diaria como anual debido a súa distancia co mar e non
recibir o seu efecto suavizante. Así é que en, algunhas ocasións, pode haber nevadas suaves.
A continuación mostrase o climograma.
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Gráfica co climograma da zona (fonte: Instituto Nacional de Meteoroloxía)

A temperatura media anual está en torno aos 12ºC. Os invernos acostuman ser frios, con unha
temperatura mínima media de 6ºC en decembro-xaneiro. Os veráns son suaves, con medias de 19ºC no mes
de agosto, sendo as temperaturas de xullo de soamente un grao menos.
As precipitacións anuais non son tan abundantes como no resto de Galicia, e rondan os 1.000 litros,
con máximas medias de 143 mm no mes de decembro, e mínimas en xullo con 33 mm. A proximidade ao val
do rio Miño, fai que toda a zona teña abundante fumidade ambiente que favorece a presenza de névoas.
Os valores de evapotranspiración potencial son relativamente baixas na totalidade do territorio. O
balance hídrico toma valores positivos para toda o área como consecuencia da escasa ETP e as elevadas
precipitacións. Sen embargo cabe destacar a presenza dunha importante superfície nos tramos medios e
inferiores do val do Miño.
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Hidroloxía
A nivel xeral, a zona obxecto de estudo pertence á cunca Hidrográfica do Miño, dependente da
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
O río Miño circula de Norte a Sur por lado Oeste da cidade Lugo formando numerosos meandros,
como se pode observar na figura 5 do presente documento, a zona ámbito de estudo queda ao suroeste da
cidade de Lugo, e na marxe dereita do curso do río Miño existindo unha diferencia de cota no punto mais
desfavorable (zona sureste do sector) de 75 m.
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Sección esquemática coa diferencia de conta mais desfavorable entre o sector e o cauce do río Miño

Xeograficamente, a zona de estudo atopase situada sobre unha meseta, nunha bisbarra de montañas
redondadas e non moi elevadas nas terras do Alto Miño e circundada polo propio río Miño ao oeste, ademais
de outros de menor entidade, como é o rego de Vilalvite, ao sureste do sector atópase o val de dito rego,
encaixonado e semipechado, que desemboca directamente no tramo intermedio do río Miño.
O municipio está incluido na Reserva da biosfeira "Terras do Miño".
Trazando unha liña imaxinaria, a distancia ao cauce do río Miño, no punto mais desfavorable é de
3.500 metros e o rego de Vilalvite é de 3.800 metros.
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Distancia do sector ao rego de Vilalvite:
0,38 Km = 3.800 metros

Distancia do sector ao río Miño:
0,35 Km = 3.500 metros

Vendo o estudo de inudabilidade do río Miño na zona ámbito de estudo do presente documento vemos
que o sector non está afectado por ningunha das posibles afeccións hidraúlicas: zona de flujo preferente,
zona de dominio público hidraúlico, zona de servidume, zona de polícia, zonas inundables e avenidas de
período de retorno de 100 e 500 anos.
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Imaxe do visor cartográfico SNCZI-IPE do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente co leito do Río Miño ao
seu paso zona próxima ao ámbito do sector SUD Coeses-Cuíña S-1.I con parte das afeccións do estudo de inundabilidade.

Paisaxe
Como se mencionou no apartado de hidroloxía hacia o sureste atópase o val do rego de Vilalvite,
encaixonado e semipechado, este val caracterízase por presentar unha vexetación de ribeira arborada con un
grao de conservación media-alta como consta na ficha do estudo medioambiental do sector.
Ao noreste do sector existe unha mancha arborada mixta, con especies autóctonas e outras con
especies de repoboación que contactan coas ladeiras do val do Miño incluídas no PEPRIM.
O ámbito caracterízase por unha zona de pastos e de repoboación de eucaliptos ao Oeste, por unha
zona enriquecida de masas arbóreas mixtas en todo o límite oriental, no límite norte (septentrional) este
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sector colinda cunha zona de protección dun conxunto de depósitos arqueolóxicos, aínda que non existe
ningún tipo de vinculación coñecida.

Masa arbórea colindante co sector na marxe esquerda, ao oeste do ámbito do Plan Parcial.
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Imaxes da paisaxe ao sureste da delimitación do sector.

A excepción da industria cárnica existente no sector obxecto deste Plan Parcial, o entorno ten un
carácter eminentemente agrario e rural. Polo norte atopámonos co núcleo rural de O Vilar e polo sur co de
Vilavilte.
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Imaxes do carácter agrario do entorno do sector do Plan Parcial

Núcleo Rural de O Vilar ao Norte do Sector pertencente a parroquia de Cuiña.
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Núcleo Rural de Vilalvite ao Sur do Sector pertencente a parroquia de Coeses.

vexetación e fauna
vexetación
O conxunto de plantas que poboan unha determinada área exercen entre si múltiples influencias e
manteñen relacións recíprocas con parámetros do clima, topografía, xeoloxía, edafoloxía e hidroloxía.
O ámbito de estudo dende o punto bioxeográfico atópase localizado na Serie montana galaico
portuguesa acidófila do carballo ou Quercus robur (Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum). A vexetación
potencial (as formas vexetais que estarían presentes no caso non existir ningún tipo de acción humana sobre
elas) estaría constituída por carballeiras acidófilas.
A acción do home sobre o territorio fai que o ámbito de estudo non teña as características que lle
corresponderían segundo a vexetación potencial. Deste xeito, a pesares de que a vexetación potencial do
ámbito estaría constituída principalmente por formacións frondosas, a realidade é que existe un claro
predominio dos pastos e das plantacións de piñeiro do país.

formacións vexetais características
Realizouse unha descrición da flora e as comunidades vexetais existentes no territorio circundante ao
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sector.
Bioxeograficamente, seguindo a división corolóxica de Rivas Martínez (1987), a área de actuación
localízase integramente na Rexión Eurosiberiana, Sector Galaico-Portugués, Subsector IV ou Lucense.
Aínda que parte da provincia de Lugo está clasificada como piso montano, a área de estudo pertence
ao Piso Colino, piso bioclimático definido como cada un dos espazos termoclimáticos que se suceden nunha
serie altitudinal ou latitudinal.
Respecto á vexetación actual, identificáronse as seguintes formacións vexetais:

terreos de labor e prados
A comunidade característica dos prados de sega, é o pastizal de Caro verticillati-Cynosuretum cristati,
presentando unha cobertura total e unha altura de 0,5 m. A súa composición florística caracterízase por
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Lolium multiflorum, Gaudinia fragilis, Trifolium pratense…

Diferentes perspectivas do sector nas que se poden aprezar as formacións vexetais preponderantes: pastos e formacións
arbóreas constituídas por plantacións de piñeiros do país

matogueiras
Os tipos de formacións arbustivas presentes na zona son as seguintes:
- Mato, composto principalmente pola comunidade Ulici europaei-Cystisetum striati, de media altura
(1,5-3 m.) e unha cobertura elevada, composta principalmente polas especies: Cytisus striatus,
Pteridium aquilinum, Potentilla erecta…
- Mosaico de mato e labor extensiva, localizados en seto de bordes de camiños, prados e cultivos,
orla de bosques, formando agrupacións vexetais dominadas por zarzas. A comunidade é a de Rubo
ulmifolii-Tametum communis, que presenta as seguintes especies: Rubus gr. ulmifolius, Prunas spinosa,
Tamus communis…
- Mato de leguminosas espiñosas, cistáceas e ericáceas; no piso colino e chegando ao montano
inferior, en ombroclima húmido e hiperhúmido, sitúase a toxeira Ulici europaei-Ericetum cinerae,
normalmente densa, cunha cobertura elevada e unha altura de 1-2 m. A súa composición florística
é: Ulex europaeus ssp. europaeus, Erica cinerea, Halimium alyssoides…
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arborado
- A superficie arborada caducifolia preséntase formando agrupacións de pequena/mediana extensión,
compostas por unha mestura de especies entre as que domina o carballo (Quercus robur). A comunidade
que se desenvolve é a carballeira termófila (Rusco aculeati-Quercetum roboris) coa seguinte composición
potencial: Quercus robur, Laurus nobilis, Rubia peregrina, Ulex europaeus ssp. europaeus…
- A superficie arborada de coníferas presente no ámbito de estudo correspóndese na súa maioría con
repoboacións forestais. A comunidade que se desenvolve é Ulici europaei-Ericetum cinereae
subassoc.pinetosetum pinastri, que presenta a seguinte composición potencial: Pinus pinaster, Ulex
minor s.l., Arenaria montana, Erica cinerea…

vexetación de ribeira
Dentro desta categoría inclúese a vexetación de ribeira localizada nas marxes fluviais, así como a
vexetación existente dentro do cauce do propio río. A comunidade que se desenvolve é a Senecio
bayonnensis-Alnetum glutinosae, formada potencialmente por: Alnus glutinosa, Osmunda regalis, Senecio
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bayonnensis….

fauna
O proceso de antropización (urbanización fundamentalmente) sufrido no entorno da zona obxecto do
proxecto condicionou de forma negativa a presenza de fauna, tanto cualitativa como cuantitativamente, ao
reducirse as masas boscosas e arbustivas e sobre todo a superficie destinada a cultivos. Non existe fauna de
grande interese que poda verse afectada polo planeamento que está previsto executar, xa que en xeral
trátase de especies ubiquistas e oportunistas.
As especies faunísticas máis destacables, susceptibles de estaren presentes no ámbito delimitado
Descríbense as especies que presenten algún nivel de protección, analizándose os factores máis sensibles
que poidan repercutir en maior ou menor medida sobre o desenvolvemento natural das poboacións
presentes.
As especies protexidas susceptibles de estaren presentes no sector e zonas adxacentes, son as
seguintes:

anfibios
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Rana iberica
Rana temporaria
Rana perezi
Triturus boscai
aves
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Falco peregrinus
Ciconia ciconia
Circus pygargus
mamíferos
Rhinolophus hippossideros
Felis sylvestris
Genetta genetta
Lutra lutra
Arvicola sapidus
Pipistrellus pipistrellus
Rhinolophus ferrumequinum
Galemys pyrenaicus
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Myotis myotis
peixes
Salmo trutta fario
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma duriense
réptiles
Lacerta schreiberi
Podarcis hispanica
Coronella austriaca
Natrix natrix

Patrimonio cultural
Dentro do ámbito do Plan Parcial, o PXOM do Concello de Lugo recolle no seu catálogo de bens
protexidos 1 elemento de interese patrimonial identificado coa súa correspondente ficha, denominado como
Cruceiro de Lamablanca é identificado co código CUIÑA (C) – 4.
Como queda xa de manifesto na ficha do PXOM este cruceiro ten a consideración de BIC, segundo o
decreto estatal vixente, Decreto 571/1963, do 14 de marzo, de protección dos escudos, emblemas, pedras
heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico.

FICHA

Nº 1

NºPLANO

CUIÑA (C) - 4

O-02

NIVEL
PROTECCIÓN

INTEGRAL

TIPO

RELIXIOSO

DENOMINACIÓN

CRUCEIRO DE
LAMABLANCA

PARROQUIA

SANTA
EULALIA
DE CUIÑA

LUGAR

LAMABLANCA
(NOVAFRIGSA)

CONCELLO

LUGO
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Táboa do elemento catalogado no ámbito do Plan Parcial de solo industrial no sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I

No que se refire aos xacementos arqueolóxicos, aínda que no entorno da delimitación do Plan Parcial
existen varios recollidos no catálogo do PXOM, no seu ámbito do sector do Plan e no seu desenvolvemento
non hai ningún xacemento susceptible de verse afectado.
5.3. Medio socioeconómico
Realizouse unha análise dos parámetros demográficos, económicos e do patrimonio cultural existente
no territorio circundante ao proxecto.
O termo municipal de Lugo esténdese sobre unha superficie de 329,8 km2 sobre os que se asenta
unha poboación de 97.995 habitantes, segundo datos procedentes do INE correspondentes ao ano 2017. A
2

densidade de poboación no mesmo referente é de 297 hab/km .
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Poboación (IGE 2017)
Poboación total
de 0 a 15 anos
de 16 a 64 anos
de 65 e máis anos

Homes
45.468
6984
30134
8350

Mulleres
52.527
6678
33615
12234

Total
97.995
13662
63749
20584

%
100%
14%
65%
21%

Datos co número de habitantes do Concello de Lugo clasificados por grandes grupos de idade e sexo (IGE, 2017)

Esquema de distribución da poboación en grandes grupos de idade no ano 2017 ( IGE)

En base aos datos obtidos do Instituto Estatístico Galego (IGE), pódese afirmar que a tendencia
poboacional experimentada polo municipio de Lugo sufriu oscilacións significativas ao longo do tempo. Sen
embargo, nos últimos tempos a poboación do municipio de Lugo está experimentado un lento aumento, a
diferenza da tendencia xeral da súa provincia (no datos do ano 2003 había 91.158 habitantes).
A análise de ocupación da poboación do municipio de Lugo reflicte unha clara dominancia do sector
servizos fronte a todas as demais actividades. Un 84 % da poboación ocupada está adicada ao sector
servizos. Síguelle en importancia o sector industrial, cunha ocupación do 8 % e o sector da construción cunha
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ocupación de 6 %.

Diagrama que representa en porcentaxe da ocupación no concello de Lugo en función dos sectores de actividade (IGE, 2017)

5.4. Análise do medio urbano: infraestruturas e servizos
Rede de abastecemento
Ao tratarse dunha industria agroalimentaria cunha actividade relativamente importante, esta xa conta
cun sistema de abastecemento de auga propio, independente das redes municipais. Trátase 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
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que o Plan prevé implantar en Penarrubia; e cuxa acometida se levaría a cabo mediante canalizacións de
diámetro decrecente, de 300, 200 e 100 mm.
Tendo en conta a capacidade máxima do Plan Parcial:
Demanda
Sector

Superficie

Superf. Edific.

Q medio
3

m /día
COESES-CUIÑA S.1-I

321.349 m

2

112.472 m

2

971,76

Demanda

Demanda

Q medio l/seg

Q punta l/seg

11,25

21,59

Vista aérea do ámbito indicando a acometida existente desde o río Miño

Rede de saneamento
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 (depuradora). As augas pluviais
recollidas conectan coas anteriores xa depuradas nunha arqueta (tanque de tormentas) previa vertedura ao
medio (cauce próximo).
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
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(industria agroalimentaria) que actualmente se desenvolven no sector.
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Vista aérea do ámbito indicando a canalización desde a depuradora ata o punto de vertido existente

Vista da zona de saída da depuradora

Vista da zona do punto de vertido

Ao igual que acontecía co abastecemento, no caso de que o volume de efluíntes a depurar se vise
inrementando 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.
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Caudais de pluviais e fecais segundo o Plan Xeral:
Caudal de chuvia
Sector

Uso

Superficie

Caudal de fecais (m)

T=10 anos

l/seg

l/seg
COESES-CUIÑA S.1-I

R (0,9)

321.349 m

2

3.831,12

21,59

En síntese:
Na seguinte táboa indícanse as características principais do sistema de abastecemento e saneamento
para o sector de solo urbanizable delimitado obxecto do Plan Parcial.

Sector

Superficie

Edificabilidade

Superficie

Abastecemento

Saneamento

máxima

edificable

Q medio

Caudal fecais

2

COESES-CUIÑA S.1-I

321.349 m

2

2

2

3

(m /m )

máxima (m c)

(m /dia)

(l/seg)

0,35

112.472

971,76

21,59

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

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

dunha planta de coxeración de 5020 kW de potencia eléctrica.

Vista aérea do ámbito indicando a rede eléctrica existente

Este proxecto de novas instalacións de recuperación térmica baseadas na coxeración, ven a
complementar os métodos actuais de consumo de enerxía eléctrica e xeración de enerxía térmica das
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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.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

Rede eléctrica existente nas instalacións de Novafrigsa (acometida da Compañía Unión Fenosa)

Transformador de Media Tensión na zona de secado de xamóns

Transformador de Media Tensión na zona de matadeiro e administración

Transformador de Media Tensión e planta de Coxeneración dentro das instalacións de Novafrigsa
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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.

Xestión de residuos
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.

Rede viaria
O acceso principal realizase a través da estrada municipal de doble sentido, denominada “Camiño de
Novafrigsa” que une as estradas provinciais CP-2907 e CP-2906, en bo estado de conservación e que
soportan o tráfico baixo relacionado cos vehículos lixeiros ou pesados que se dirixen ás instalacións
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industriais existentes.
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6. EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES
6.1.- Avaliación e xestión de 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
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,
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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
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.
6.2.- 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
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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.
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7.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OS PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAS CONCORRENTES.
7.1.- Impacto e relación con planeamentos limítrofes.
Dentro da análise dos condicionantes existentes para a redacción do plan municipal ten especial
interese aquel referido ao plan urbanístico nos municipios limítrofes, e demais determinacións de alcance
territorial relacionadas coas competencias das administracións concorrentes, para os efectos da súa
coordinación.
Non obstante, a figura de planeamento obxecto do presente documento ten carácter de figura de
desenvolvemento e a súa situación dentro do termo municipal de Lugo ao que pertence non só non interfire
senón que tampouco se ve afectado por outros plans, ben sexa de rango superior como de
desenvolvemento, pertencentes a algún dos municipios limítofres co concello de Lugo ou do propio concello.
7.2.- Incidencia da lexislación sectorial vixente.
En canto ao ordenamento territorial é necesario facer mención ao documento de Directrices de
Ordenación do Territorio, e que presentan unha Hipótese de Modelo Territorial para o conxunto do territorio
da Comunidade Autónoma, para preservar e potenciar aqueles elementos de identidade e de diferenciación
e, ao mesmo tempo, xerar novas opcións que contribúan a reforzar o seu atractivo e as súas potencialidades.
As D.O.T de Galicia tratan de dar resposta aos obxectivos específicos de ordenación e coordinación
territorial e achegar unha configuración e unhas iniciativas territoriais que permitan impulsar o proceso de
cambio cara a unha nova etapa de desenvolvemento, e configúrase como un instrumento co que orientar os
procesos de planificación e guiar aquelas intervencións que teñan incidencia sobre o territorio para ordenar
os procesos de desenvolvemento.
As orientacións estratéxicas do Modelo Territorial baséanse, entre outras, nos seguintes criterios
fundamentais:
• Fortalecer os núcleos tradicionais.
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• Protexer o patrimonio cultural.
Neste aspecto, o plan parcial na forma proposta suporá unha mellora para os núcleos do entorno ao
poder dispoñer de maneira inmediata de espazos libres e parcelas edificables con aproveitamento lucrativo
ou destinadas a equipamento, e protexendo o elemento do patrimonio cultural que queda dentro do ámbito.
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8.- MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
SIMPLIFICADA.
Como xa se indicou no punto de antecedentes do presente documento xa se presentara un Documento
de Inicio o 07/02/2013 para determinar se debía someterse ou non o Plan Parcial ao procedemento de AAE,
o cal foi obxecto do Acordo en data 12/03/2013 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
(SXCAA), polo que se resolveu non o someter a procedemento de avaliación ambiental estratéxica, por
carecer de efectos ambientais significativos determinantes da súa necesidade de avaliación ambiental
estratéxica, quedando esta decisión suxeita ao cumprimento das disposicións normativas en vigor, e en
especial as condicións impostas pola Confederación Hidrográfica.
Trala entrada en vigor da nova lei do Solo de Galicia reiníciase o procedemento ambiental en virtude da
disposición transitoria segunda da citada lei (LSG) que se refire á adaptación do planeamento, no seu punto
3: “Os plans en tramitación que non alcanzasen a aprobación inicial na data de entrada en vigor desta lei
deberán adaptarse plenamente a ela.”
Na citada LSG regula no seu artigo 46 que instrumentos de planeamento urbanístico deben someterse
a avaliación ambiental estratéxica ordinaria e cales a avaliación ambiental estratéxica simplificada,
atopándose entre estes últimos o planeamento de desenvolvemento deste documento, por establecer o uso,
a nivel municipal, de zonas de reducida extensión (46.2.b).
O procedemento para seguir é o establecido non artigo 75.3 da LSG e 186.3 do RLSG, tendo en conta
que o expediente debe someterse a avaliación ambiental estratéxica simplificada, en virtude do artigo 46.2.b,
como se indicou anteriormente.
Co obxecto de que o órgano ambiental poida decidir sobre a necesidade de sometemento ao
procedemento de avaliación ambiental estratéxica (AAE) do Plan Parcial (de acordo aos criterios establecidos
no Anexo V da Lei 21/2013), elabórase o presente Documento de Inicio dos traballos de plan, no que se
inclúen os aspectos recollidos no artigo 29.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental o
que supón a solicitude de inicio da AAE simplificada, xa que segundo o artigo 6.2.b) da Lei 21/2013, os plans
e programas que establezan o uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión, como é o caso do
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presente Plan Parcial. Acompañase o borrador do Plan e o Documento Ambiental Estratéxico, co fin de obter
a resolución sobre a necesidade ou non de sometemento á AAE, e de ser así, poida emitirse polo órgano
ambiental o documento de alcance do estudio ambiental estratéxico, que sirva de base para a redacción do
preceptivo Estudio Ambiental Estratéxico.
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9.- RESUMO DOS MOTIVOS DA SELECCIÓN DA ALTERNATIVA ESCOLLIDA.
A avaliación das distintas alternativas na súa correspondencia coa satisfacción dos obxectivos da
planificación, xustificará a elección da alternativa elixida, non sen antes considerar tamén a súa coincidencia
cos criterios das diferentes administracións e axentes, e coas demandas cidadás manifestadas nos procesos
de participación pública.

Alternativa 0
Para estes efectos entenderase por alternativa 0 a non realización de ningunha figura de plan, e que
non cumple cos obxectivos fixados polo Plan Parcial, xa que non permite o desenvolvemento do sector
delimitado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Lugo como solo urbanizable delimitado
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SUD COEESES – CUIÑA S-1.I

Alternativa 0

Alternativa 1
Como alternativa 1, contémplase o desenvolvemento do Plan Parcial coa 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.

Obxectivos:
• Cesión do solo e urbanización de todos os sistemas xerais, sistemas locais e reservas para
dotacións incluídos no sector.
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• 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 36.289 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 6.075 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 LOUG.
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•

Mellorar as infraestruturas do ámbito.

Alternativa 1, calificación e usos pormenorizados
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Alternativa 2
Como alternativa 2, alternativa pola que se opta, tamén se contempla o desenvolvemento do Plan
Parcial coa obtención e urbanización de solo de cesión necesario apto para desenvolver actividades
industriais vinculadas ao sector agropecuario e a alimentación, ademaistamén se habilitará 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.
Os obxectivos desta alternativa son semellantes aos da alternativa 1, pero incorporarase mais
superficie de sistema local de espazos libres, aumentando a superficie de rede viaria e aparcamentos
públicos, permitindo o acceso desde esta rede viaria as distintas parcelas do sector, e que coa alternativa 1
non se daba.

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.
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•

Mellorar as infraestruturas do ámbito.

Co desenvolvemento do sector con esta alternativa 2 escollida, 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 dotacións que servirán tamén aos núcleos circundantes os cales
carecen de infraestruturas abondas.
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Alternativa 2, zonificación, calificación e usos pormenorizados
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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.
No estudo dos posibles efectos ambientais da ordenación proposta non se identificaron consecuencias
negativas sobre o entorno.
En calquera caso, propóñense as seguintes medidas de integración, que deberán ser tidas en conta na
definición pormenorizada do ámbito:
• As especies vexetais que se incorporen tanto no espazo libre, como no axardinamento de beirarrúas e
aparcadoiros serán autóctonas, e preferentemente aquelas que poidan ser consideradas como
vexetación potencial. Procurarase evitar así mesmo aquelas que puideran requirir dun alto
mantemento, tanto no que respecta á limpeza do espazo público, como ás súas necesidades de rego.
• Manterase o acabado superficial das calzadas en perfecto estado para evitar a producción de ruidos
motivados polo tráfico rodado.
• Evitaranse os pavimentos continuos impermeables no espazo libre, e en todo caso, poderanse
incorporar xustificadamente, mais referíndose a percorridos internos, ou pequenas superficies que non
superen o 20% da superficie total.
• Manterase a rede de alumeado público en correcto estado de funcionamento para evitar incidencia
sobre medio ambiente.
• A iluminación do espazo público proxectarase de modo racional, evitando excesos de potencia
lumínica e de altura, sobre todo nos espazos de carácter peonil.
• Preverase o incremento da capacidade de recollida e tratamento dos residuos sólidos urbanos para a
totalidade do ámbito obxecto da actuación.
• Manterase o adecuado mantenimento das redes de saneamento de fecais e pluviais, controlando en
todo momento que as acometidas realizadas se executen da forma axeitada.
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• Control de emisiones radioeléctricas.
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11.- MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUIMENTO DO PLAN.
A Lei 21/2013, do 21 de decembro, de Avaluación Ambiental determina no seu artigo 51 que a
declaración de impacto ambiental ou o informe de impacto ambiental poderá definir, en caso necesario, os
requisitos de seguimento para o cumprimento das condicións establecidas nos mesmos. A estos efectos, o
promotor deberá remitir ao órgano sustantivo, en caso de que a declaración de impacto ambiental ou o informe
de impacto ambiental así o determinen, un informe de seguimento sobre o cumprimento das condicións ou das
medidas correctoras e compensatorias establecidas ao respecto na declaración ou informe de impacto
ambiental.
Se ben se considera que a influencia da planificación presentada sobre o medio ambiente é moi
limitada por tratarse dun ámbito colindante coa trama urbana e de escasa magnitude, atenderase ao
seguimento das medidas de integración definidas neste documento, baseándose nunha serie de indicadores
que permitan sistematizar o seu control, a continuación exponse unha serie de medidas para o seguimento
do Plan para as futuras fases de construción e funcionamento do Plan proposto, cos principais puntos e
consideracións de obrigado cumprimento de cara a mitigar posibles impactos ambientais.
1. Vixiancia para a proteción do contorno das obras
- Vixiarase que o paso incial, antes de dar comezo ás obras será a axeitada delimitación mediante
balizamento da zona de actuación para evitar así a posible invasión e o potencial deterioro das
áreas contiguas por maquinaria pesada.
2. Vixiancia da contaminación atmosférica
- Durante todo o período construtivo, comprobarase que se levan a cabo regas periódicas nas
zonas de almacenamento, tratamento e transporte de áridos e materiais procedentes de
movementos de terra, a fin de asegurar a mínima contaminación por partículas de po en
suspensión.
- A maquinaria utilizada en perforación estará dotada de captadores de po e realizarase o regado
periódico das pistas abertas para a execución da obra, así como o recubrimento mediante lonas
dos camións encargados do traslado do material.
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- Nas demolicións e voaduras avisarase ás zonas contiguas para que tomen as medidas oportunas
e disporanse os medios máis axeitados para minimizar a emisión de po.
3. Vixiancia da contaminación acústica
- Evitarase o tránsito de vehículos a gran velocidade.
- Verificarase que os niveis de ruído reais cumpren a normativa vixente.
- Planificación das actividades para minimizar o uso de maquinaria.
- Colocación de pantallas acústicas de material absorbente.
- Traballo en horario diurno.
4. Vixiancia do sistema hidrolóxico
- Comprobar se as obras se levan a cabo coa mínima afección sobre o curso de auga que discorre
polo ámbito próximo ao Plan.
- O cambio de aceite da maquinaria realizarase en depósitos confinados para o seu posterior
traslado a centros de tratamento especializados.
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- Analizarase a xeotecnia da zona para determinar o grao de afección aos acuíferos e as
posibilidades de minimizalo.
5. Vixiancia da xeración de residuos e vertidos
- Respectaranse os distintos tipos de residuos, separando os perigosos dos non perigosos e
asegurándose de que sexan xestionados por un xestor autorizado.
- Comprobarase a correcta eliminación das augas residuais producidas pola obra, que procederán
na súa meirande parte da limpeza da maquinaria empregada.
6. Control da urbanización do espazo público
- Porcentaxe de especies vexetais autóctonas incorporadas.
- Comprobarase o estado e a eficacia das plantacións arbóreas realizadas, sendo o seu obxectivo o
de conseguir a integración paisaxística e a redución das afeccións sonoras.
- Caudal de sistema de rego necesario para o mantemento do espazo libre.
- Suficiencia lumínica do alumbrado público acorde ao seu uso.
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- Axuste do rendemento de alumbrado público con fins de aforro enerxético.
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12.- PLANOS.

VARIAS

01.- SITUACIÓN - ORTOFOTO

S/E

02.- PLANEAMENTO VIXENTE E AFECCIÓNS SECTORIAIS

03.- TOPOGRAFÍA E PENDENTES

E: 1/2000

04.- ESTRUTURA DA PROPIEDADE E USOS DO SOLO

E: 1/2000

05.- XEOMORFOLOXÍA E ÁREAS DE RISCOS XEOLÓXICOS

E: 1/2500

06.- INFRAESTRUTURAS EXISTENTES E PREVISTAS

E: 1/2500

07.- ALTERNATIVA 0. ESTADO ACTUAL

E: 1/2000

08.- ALTERNATIVA 1

E: 1/2000

09.- ALTERNATIVA 2: ALTERNATIVA SELECCIONADA

E: 1/2000
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