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ANTECEDENTES
A elaboración do PLAN PARCIAL do Sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I, no Concello de
Lugo, está promovida por NOVAFRIGSA S.A. en colaboración co Concello de Lugo, quen
promove a

solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada,

acompañada do borrador do plan e o documento ambiental estratéxico, que contén os
parámetros básicos de cara á avaliación ambiental do plan: obxectivos da planificación,
alcance e contido do plan, diagnose da situación actual, descrición dos procesos que se
seguirán para a elaboración do plan, os motivos da selección das alternativas escollidas,
unha aproximación aos efectos ambientais previsibles, así como as medidas previstas para o
seguimento ambiental do plan.
O Plan Parcial do Sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I, supón o desenvolvemento
mediante a ordenación pormenorizada do sector delimitado polo Plan Xeral de Ordenación
Municipal de Lugo vixente, aprobado definitivamente, de forma parcial e condicionada,
por Orde da Consellería de Medio 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
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que finalizou o 07/03/2013. Ao mesmo tempo consultáronse o Consello Galego de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible e a outras administracións públicas.
Durante o período de exposición pública do Documento de Inicio, recibíronse
observacións do Servizo de Montes da Xefatura Territorial de Lugo, que informou que no
ámbito de actuación non se atopa ningún monte veciñal en man común nin de xestión
pública, e de Augas de Galicia no que informa que o Concello de Lugo esta no ámbito
territorial da Demarcación Hidrográfica do Miño Sil, polo que deberá consultar á
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil nos aspectos relativos á xestión do dominio público
hidraúlico e da planificación hidrolóxica. Nos aspectos relacionados co abastecemento e
saneamento Augas de Galicia ten competencia en todo o territorio galego e polo tanto
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terase en conta o establecido no Plan de Abastecemento de Galicia, asi como de
Saneamento de Galicia.
O día 2 de abril de 2013 publícase no DOG Nº 63 o ANUNCIO do 12 de marzo de 2013,
da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (SXCAA), polo que se fai pública a
Decisión do 11 de marzo de 2013 de non someter o Plan parcial para a creación de solo
industrial no sector de SUD Coeses-Cuíña S-1.I, do Concello de Lugo, ao procedemento de
avaliación ambiental estratéxica establecido na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación
dos efectos de determinados plans e programas no ambiente.
En cumprimento do disposto no artigo 4 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de avaliación
dos efectos de determinados plans e programas no ambiente, faise pública a decisión de
non someter o Plan parcial para a creación de solo industrial no sector de solo urbanizable
delimitado Coeses-Cuíña S.1-I, do Concello de Lugo, ao procedemento establecido no seu
artigo 7.
En dita Decisión do 11/03/2013 da SXCAA, acordase non someter ao procedemento
de avaliación ambiental estratéxica o Plan Parcial, porque non se agardan efectos
ambientais significativos, de acordo cos criterios establecidos no anexo II da Lei 9/2006 do 28
de abril, xa que como se indica na propia decisión este Plan desenvolve un reducido ámbito
territorial no que xa existe unha industria actualmente en funcionamento, e unicamente
contempla a mellora das infraestruturas existentes e o acondicionamento do sector coa
finalidade de garantir o cumprimento da normativa vixente en materia de ocupación do
solo; quedando esta decisión suxeita ao cumprimento das disposicións da normativa en
vigor, e en especial ás condicións impostas pola Confederación Hidrográfica.
Como se recolle no Documento de Inicio e na Decisión da SXCAA, a avaliación
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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.
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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 Requirimento de
documentación, firmado o 16/01/2015, con matizacións sobre o documento para
Aprobación Inicial presentado. En dito escrito indicábase que vistos os informes emitidos
polos Servizos Municipais de Arquitectura de datas do 16/05/2014 e 16/01/2015, e de
Enxeñería de data do 22/12/2014 relativos ao Plan Parcial do sector de SUD Coeses-Cuiña S1.I do PXOM vixente, requiríase 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: “tipoloxías edificatorias en
naves illadas ou adosadas en continuidade dentro de cada parcela…”.
Para dar contestación ao Requirimento 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 Requirimento de Documentación por parte do
Concello de Lugo, desde a Sección de Planeamento pertencente ao Servizo de Urbanismo
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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 mantemento posterior por parte dos servizos municipais. Manterase o
mesmo número de contenedores, mais de carga lateral, semellantes aos existentes na
cidade.
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- 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 metros 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,
deberíase 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 cumpre coas medidas
de control medioambiental determinadas na ficha do PXOM.
O día 21/01/2016 mantense unha reunión nas oficinas municipais do concello de Lugo,
na que están representadas as distintas partes da redacción e tramitación do Plan Parcial,
como son a representación do promotor, Novafrigsa-Coren, por parte do Concello de Lugo:
o xefe de servizo de urbanismo, o xefe de servizo de enxeñería e xefe de servizo de Medio
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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 requirimentos. 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 estudará en detalle as necesidades e capacidades de abastecemento,
saneamento…
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Durante a redacción do novo Documento Refundido para Aprobación Inicial
aprobouse a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG), que entrou en vigor o 19
de marzo de 2016, derogando a anterior lexislación, denominada comunmente como
LOUG.
En virtude da disposición transitoria segunda da nova lei en vigor (LSG) que se refire á
adaptación do planeamento, no seu punto 3: “Os plans en tramitación que non alcanzasen
a aprobación inicial na data de entrada en vigor desta lei deberán adaptarse plenamente
a ela.”
No 2016 ademais da aprobación da Lei 2/2016 tamén se aprobou o Decreto 143/2016,
do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da citada lei (LSG), e ten entrada
en vigor o 9 de decembro de 2016.
O novo marco normativo galego fai que o Documento Refundido para Aprobación
Inicial do Plan Parcial de Solo Industrial no Sector de SUD COESES-CUIÑA S-1.I se adapte ao
vixente réxime urbanístico, quedando denominado como, Documento Refundido e
Adaptado á Lei 2/2016, do Solo de Galicia, e o seu Regulamento para Aprobación Inicial.
O día 09/02/2017 entrégase no CONCELLO de LUGO dito Documento Refundido e
Adaptado á Lei 2/2016, do Solo de Galicia, e o seu Regulamento para proceder a
tramitación da Aprobación Inicial en Pleno da corporación municipal, incorporando todo o
indicado nos informes remitidos polo Servizo de Urbanismo-Planeamento do Concello de
Lugo con data 16/01/2015 e notificado o 21/01/2015, así como o sinalado no informe do
Servizo Municipal de Medio Ambiente con data do 05/01/2016 e notificado o día 22/01/2016.
Tras varias consultas sobre o estado da tramitación o día 02/02/2018 mantense unha
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nova reunión nas oficinas municipais do Concello de Lugo, na que están os técnicos do
equipo redactor e os xefes de servizo das distintas áreas técnicas e xurídicas do concello
que teñen relación co expediente do Plan Parcial.
Determínanse unha serie de matizacións e modificacións que deben incorporarse ao
documento antes de aprobalo inicialmente e plantéxase a dúbida do procedemento
ambiental, se segue estando vixente ou non, a pesares de que na normativa de aplicación
do documento refundido figuraba a nota de que para os plans en curso segundo a
disposición transitoria 1ª da Lei 21/2013 seguirán rexéndose pola normativa de aplicación no
momento do seu inicio.
Tras realizarse as consultas pertinentes desde o servizo de medio ambiente do concello
de Lugo e por parte do equipo redactor aos técnicos do Servizo de Avaliación Ambiental da
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Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, aínda que
entenden a xustificación e argumentación do Documento Refundido, informan que ao non
terse aprobado inicialmente o plan parcial non cabe mais que reiniciar todo o
procedemento ambiental, remitíndose a aplicación do punto 3 da Disposición transitoria
segunda “Adaptación do planeamento” da Lei 2/2016, do do 10 de febreiro, do Solo de
Galicia (LSG); enunciado anteriormente.
Polo que a formulación e tramitación deste Plan Parcial está suxeito ao disposto na Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante LSG), que entrou en vigor o
19/03/2016; o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da
citada lei LSG, que ten entrada en vigor o 9 de decembro de 2016; e tendo en conta
ademais a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; o Real Decreto
Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e
Rehabilitación Urbana; a Lei 8/2013,do 28 de xuño, de Estradas de Galicia modificada pola
Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas e pola Lei 6/2015, do 7
de agosto pola que se modifica a Lei 8/2013 e pola Lei 3/2018, do 28 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas, e pola propia normativa do PXOM vixente no Concello de
Lugo.
A LSG regula no seu artigo 46 que instrumentos de planeamento urbanístico deben
someterse a avaliación ambiental estratéxica ordinaria e cales a avaliación ambiental
estratéxica

simplificada,

atopándose

entre

estes

últimos

o

planeamento

de

desenvolvemento deste documento, por establecer o uso, a nivel municipal, de zonas de
reducida extensión (artigo 46.2.b da LSG).
O procedemento para seguir é o establecido non artigo 75.3 da LSG e 186.3 do RLSG,
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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, realízanse os
seguintes trámites:
a) O promotor remitirá ao órgano ambiental a solicitude de inicio da avaliación
ambiental estratéxica simplificada, á que achegará o borrador do plan e o documento
ambiental estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente.
A os efectos previstos nesta letra, cando o promotor non sexa o concello, deberá
presentar ante este a solicitude de inicio de avaliación ambiental estratéxica simplificada
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para que , en cumprimento do establecido na normativa básica estatal, sexa este o que lle
dea traslado dela ao órgano ambiental.
b) O órgano ambiental, no prazo de dous meses, contados desde a recepción da
documentación completa, formulará o informe ambiental estratéxico, tras identificar e
consultar as administracións públicas afectadas e as persoas interesadas por un prazo de
dous meses.
O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no
informe ambiental estratéxico se o plan ten ou non efectos significativos no medio. No caso
de non prever efectos significativos, o plan poderá aprobarse nos termos que o propio
informe estableza.
O informe ambiental estratéxico remitirase no prazo de quince días hábiles para a súa
publicación no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do órgano ambiental.
Segundo o disposto no artigo 75.4 da LSG e 186.4 do RLSG a aprobación definitiva dos
plans parciais corresponderalle ao órgano municipal competente.
En todo caso, a eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do
plan aprobado quedan condicionados á súa publicación, de conformidade co establecido
nos artigos 82 da LSG e 199 do RLSG, á inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento
Urbanístico de Galicia, e ao que dispoña para tal efecto, a lexislación vixente en materia de
réxime local.
Sen

prexuízo

do

indicado,

o

acordo

de

aprobación

definitiva

notificarase

individualmente a todas 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
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da LSG.
Polo que a tenor de todo o exposto nesta introdución prepárase a documentación
necesaria, borrador do plan e documento ambiental estratéxico, que se adxunta á
solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica para reiniciar o procedemento
ambiental e poder continuar así coa tramitación do expediente para a súa aprobación.
O día 21/05/2018 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático recibe
un escrito do Concello de Lugo para iniciar a avaliación ambiental estratéxica simplificada
do Plan parcial de solo industrial no sector de SUD Coeses-Cuíña S-1.I, achegando a
solicitude de inicio do procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada, o
documento ambiental estratéxico e o borrador do Plan presentados polo promotor.
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O día 24/05/2018 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático iniciou,
a través da súa sede electrónica, un período de consultas pública dos documentos
recibidos por un prazo de dous meses (24/05/2018 – 24/07/2018), ao mesmo tempo de
consultar ás administración públicas afectadas.
O mércores, 10 de outubro de 2018, no DOG Nº 194, publícase o ANUNCIO do 11 de
setembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, e de
acordo co previsto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, polo que se fai
público o informe ambiental estratéxico do 10 de setembro de 2018, do Plan parcial de solo
industrial no sector de SUD Coeses-Cuíña S-1.I, no concello de Lugo, promovido por
Novafrigsa, S.A. (Número de expediente: 2018AAE2214).
No período de exposición pública e consultas previas, recibíronse 2 informes dos
seguintes organismos sectoriais:


Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, o cal fai unha serie de consideracións e
determinacións que hai que incorporar no documento do Plan Parcial que se
aprobe:

-

Realizarase unha prospección exhaustiva do ámbito de actuación do obxecto
de identificar con precisión todos os bens merecedores de protección,
asemade ampliarase a dita prospección fóra do ámbito pola posible afección
do contorno de protección doutros bens localizados na contorna adxacente.
Realizada a prospección, deberanse delimitar os bens identificados e o seu
contorno de protección para a súa inclusión no Catálogo e a súa
representación nos planos de ordenación.

-

Engadirase ao Catálogo de patrimonio cultural o xacemento arqueolóxico de
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“Trigás (muralla)”.
-

Modificacións na ficha e no contorno de protección do elemento catalogado
“Cruceiro de Lamablanca” segundo o establecido na Lei 5/2016, do 4 de maio,
do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG).

-

Respecto dos muros de chantos existentes no ámbito, estudarase a súa
localización, extensión e características. De considerarse conveniente o
mantemento destes elementos tradicionais, integraranse na nova ordenación
do ámbito e establecerase unha ordenanza que garanta a súa salvagarda.

-

Indica que unha vez aprobado inicialmente o Plan, deberase solicitar o informe
vinculante desta Consellería previsto no artigo 34 da LPCG, para o que se
deberá achegar o documento debidamente dilixenciado.
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Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, que non considera ningunha
afección ou alegación ao documento presentado.

O organismo ambiental, tendo en conta as respostas

dos organismos sectoriais

anteriores e realizada a análise segundo os criterios do anexo V da Lei 21/2013, do 9 de
decembro, de avaliación ambiental, resolve non someter ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica ordinaria o Plan Parcial. Non obstante, para evitar ou minimizar
posibles efectos ambientais adversos, integraranse no planeamento as determinacións
establecidas na proposta do informe ambiental estratéxico, isto é, ademais do indicado no
informe de Patrimonio, establece nas súas conclusións que co fin de favorecer a integración
paisaxística das edificacións previstas suxírese adoptar as medidas que resulten oportunas;
entre outras, favorecer o emprego de materiais e cores que suavicen o contraste coa
contorna, fomentar a homoxeneidade da volumetría das naves, limitar as fragmentacións
visuais xeradas polos peches, regular a implantación de rótulos e sinais e limiten as superficies
metálicas que xeren brillos.
Realízase o proxecto de intervención da prospección arqueolóxica exhaustiva da
zona e do entorno do Plan Parcial por arqueólogo especializado e solicítase a autorización
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de
Galicia (DXPC); desde a citada Dirección Xeral envíase ao promotor do Plan o comunicado
coa notificación da autorización a intervención arqueolóxica presentada.
Unha vez realizada a intervención en campo, o arqueólogo envía ao organismo en
materia de Patrimonio Cultural o informe da prospección do Plan Parcial con código CT
102A 2019/050-0, no que se indica que non hai ningún tipo de cautela ou cambio con
respecto ó que se coñecía na parcela e co desenvolvemento do plan é compatible co
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patrimonio da zona e, faise constar expresamente que durante os traballos de prospección
levados a cabo non se recolleron materiais de valor ou interese arqueolóxico.
Trala consulta a xefa de servizo de planeamento da Subdirección Xeral de Patrimonio
Cultural sobre a continuación da tramitación unha vez presentado o informe do arqueólogo,
indícanos que se continúe coa tramitación do Plan; redactando o documento para
Aprobación Inicial e incorporando as consideracións e determinacións que figuran no
Informe Ambiental Estratéxico, ao que se axuntará o informe de prospección arqueolóxica
realizado e presentado. Unha vez aprobado inicialmente o documento por parte do pleno
do Concello de Lugo, este solicitará os informes correspondentes aos distintos organismos
sectoriais, entre eles a Patrimonio Cultural.
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O día 11/07/2019 entrégase no CONCELLO de LUGO o Documento para Aprobación
Inicial, e tras consultar co servizo de arquitectura do departamento de urbanismo e medio
ambiente o estado da tramitación do Plan Parcial, indicásenos por correo electrónico que
hai un par de correcións a emendar no documento presentado:
- Desde o servizo de arquitectura indícannos que o contorno de protección do
elemento catalogado “Cruceiro de Lamablanca”, non se pode modificar, e
deberase incorporar a ficha do catálogo do PXOM aprobada definitivamente,
sen alterar, no apartado da memoria correspondente; xa que o Plan Parcial
como instrumento de planeamento de desenvolvemento non pode modificar un
contorno de protección, só a través dunha Modificación Puntual se podría
modificar dito contorno.
Esta corrección indicada pola arquitecta municipal foi consensuada na reunión
mantida polos técnicos municipais coa delegación territorial en Lugo do órgano
autonómico do Patrimonio Cultural de Galicia, tendo en conta a Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do Solo de Galicia, que expresamente no artigo 65.1.b) sinala que
“de ningún modo” un planeamento de desenvolvemento (Plan Parcial neste
caso) poderá alterar ou afectar determinacións do PXOM sinaladas no artigo 52
e no seu apartado h) que fala do catálogo e das súas medidas de protección.
Polo que na documentación onde apareza referida a nova delimitación do
contorno de protección terá que corrixirse.
- Desde o servizo de enxeñería indícannos que se deberá propor o cambio do
trazado do gasoduto existente que se grafía no plano O-04.5 por un trazado que
discorra polos viais que se propoñen, ao igual que se plantexa para o resto das
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redes.
Polo indicado anteriormente entrégase unha adenda coas correcións e modificacións
que se incorporan nos planos e documentación con respecto ao Documento para
Aprobación Inicial con fecha de maio de 2019, con esta adenda achégase copia en dixital
(CD) de todo o Documento Refundido para Aprobación Inicial con fecha de outubro de
2019, para poder continuar coa tramitación do expediente de cara a súa aprobación
inicial.
Por indicacións do xefe de servizo de urbanismo o día 23/01/2020 entrégase no
concello de Lugo unha caixa que inclúe unha COPIA EN PAPEL COMPLETA DO DOCUMENTO
REFUNDIDO PARA APROBACIÓN INICIAL CON FECHA DE OUTUBRO DE 2019 E DA ADENDA
citada, ASÍ COMO AS CORRESPONDENTES COPIAS EN CD; xa que segundo se indicou desde
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dito servizo municipal, como o procedemento da tramitación se iniciou en formato papel,
debe haber os dous formatos, en papel e dixital.
Desde o departamento de arquitectura dase a confirmidade á documentación
presentada para a aprobación inicial do Plan Parcial.
O 14/03/2020 decretouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, que interrumpiu os prazos para a tramitación dos
procedementos das entidades do sector público, entre elas as tramitacións de
planeamento de instrumentos urbanísticos.
O día 04/05/2020, atendendo ao sinalado na Orde do 27 de abril de 2020 pola que se
acorda o inicio e/ou continuación da tramitación de determinados procedementos
indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico os
servizos públicos retómanse as tramitacións de planeamento.
Tralo tempo transcorrido entre a última presentación no rexistro de entrada no
Concello de Lugo da documentación completa o 23/01/2020 (transcorreron mais de 12
meses, sen incluír a interrupción do prazo para tramitacións de procedementos, derivadas
do estado de alarma) sen que neste prazo nin se producira a resolución do procedemento
iniciado, nin actuación algunha ao efecto por parte do Consistorio municipal, presentase un
escrito no Concello de Lugo polo representante da promotora do Plan Parcial Novafrigsa,
S.A., coa solicitude de certificado de APROBACIÓN INICIAL POR SILENCIO ADMINISTRATIVO
para o PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR SUD COESES-CUIÑA S-1.I, no lugar de
Lamablanca-Coeses con data de rexistro de entrada no concello o 28/05/2021.
Neste senso, hai que ter en conta que o artigo 76.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
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solo de Galicia, e o artigo 187 do seu Regulamento, aprobado polo Decreto 143/2016, do
22 de setembro, establecen que o PRAZO MÁXIMO PARA RESOLVER SOBRE A APROBACIÓN
INICIAL DE PLANS DE DESENVOLVEMENTO DE INICIATIVA PARTICULAR, caso do presente Plan
Parcial, se resolverán no PRAZO DE TRES MESES CONTADOS DESDE A PRESENTACIÓN DA
SOLICITUDE COA DOCUMENTACIÓN COMPLETA NO REXISTRO DO CONCELLO. Dado que
todos os informes técnicos e sectoriais emitidos non foron desfavorables, senón que
indicaban a incorporación de consideracións ou certas correccións, téndose estas en conta
e incorporándoas na redacción da documentación completa presentada do Plan para
aprobación inicial; tampouco se contravén a ordenación territorial e urbanística; e
cúmprese co réxime establecido nos citados artigos da LSG e do RLSG para que poda
considerarse como aplicable o silencio positivo:
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“Artigo 76.1 da LSG: Prazos para a aprobación de instrumentos de planeamento de desenvolvemento
de iniciativa particular

1.

O prazo máximo para resolver sobre a aprobación inicial de plans de desenvolvemento
de iniciativa particular será de tres meses, contado a partir da súa presentación no rexistro
xeral do concello. Transcorrido este prazo sen que recaese resolución expresa, entenderase

outorgada

a

aprobación

inicial

do

correspondente

instrumento

de

planeamento

de

planeamento.
Artigo

187.1

do

RLSG:

Prazos

para

a

aprobación

de

instrumentos

de

desenvolvemento de iniciativa particular
1.

O prazo máximo para resolver sobre a aprobación inicial de plans de desenvolvemento
de iniciativa particular será de tres meses, contado a partir da súa presentación no rexistro
xeral do concello. Transcorrido este prazo sen que recaese resolución expresa, entenderase

outorgada

a

aprobación

inicial

do

correspondente

instrumento

de

planeamento.
Para tal efecto, o plan de desenvolvemento presentado no rexistro do concello deberá
incorporar as determinacións derivadas do sometemento del ao trámite de avaliación
ambiental correspondente, de acordo co disposto nos números 2 e 3 do artigo 186.

Tamén hai que ter en conta os artigos 21 e 24 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (en diante LPACAP), que
respectivamente, fan referencia á Obligación de resolver e ao Silencio administrativo en
prodecementos iniciados a solicitude do interesado.
En sesión que tivo lugar o día 23/06/2021 a Xunta de Goberno Local, acordou tomar a
razón da APROBACIÓN INICIAL producida por SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, con data
do 19 de febreiro de 2020, do Plan Parcial do sector de solo urbanizable delimitado S-1.1
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(Coeses-Cuíña), formulado pola entidade mercantil Novafrigsa, S.A. O silencio administrativo
positivo foi acreditado mediante a correspondente certificación administrativa, que consta
no expediente, formalizada pola vía do artigo 24.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP), con base no
informe do Servizo Municipal de Urbanismo do 07/06/2021; segundo consta na publicación
do anuncio da aprobación inicial no DOG Nº 132, do martes 13/07/2021 e no xornal “ El
Progreso”, do xoves 08/07/2021.
Conforme o previsto nas disposicións vixentes, sométese á información pública e
notificacións individuais durante o prazo de dous meses (07/07/2021-13/09/2021) e desde a
administración municipal envíase oficio de solicitude dos informes sectoriais preceptivos ás
distintas administracións públicas competentes.
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ANÁLISE DO DOCUMENTO AMBIENTAL
Como xa se indicou nos Antecedentes desta Introdución do presente Documento
para Aprobación Definitiva, reiniciase de novo o procedemento ambiental en aplicación do
punto 3 da Disposición transitoria segunda “Adaptación do planeamento” da Lei 2/2016, do
do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG); presentando o promotor deste Plan Parcial ante
o concello, a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada, en base a
Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, que entrou en vigor o 12/12/2013;
e axuntando a documentación necesaria (Borrador do Plan e Documento Ambiental
Estratéxico); para que, en cumprimento do establecido na normativa básica estatal, fora o
concello o que lle dera traslado ao órgano ambiental, en virtude do establecido no artigo
186.3.a) do RLSG.
A aprobación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG), que entrou en
vigor o 19 de marzo de 2016, e do seu Regulamento que se aprobou polo Decreto 143/2016,
do 22 de setembro, e que ten entrada en vigor o 9 de decembro de 2016, tamén
introduciron cambios no procedemento de elaboración e de documentación do
planeamento urbanístico.
En canto á documentación que comprenderán os plans parciais tanto no artigo
69.a) da LSG como no artigo 170.1.a) do seu Regulamento indícase que o primeiro
documento será o Documento ambiental estratéxico, ou estudo ambiental estratéxico,
segundo o plan fose obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada ou
ordinaria. Neste caso, será o Documento ambiental en base a que o expediente debe
someterse a avaliación ambiental estratéxica simplificada, en virtude do artigo 46.2.b ,
como se dixo nos antecedentes desta introdución por establecer o uso, a nivel
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municipal, dunha zona de reducida extensión; e tendo como referencia previa, a
Decisión do 11/03/2013 da SXCAA, que acordou non someter ao procedemento de
avaliación ambiental estratéxica o Plan Parcial, porque non se agardaban efectos
ambientais significativos, de acordo cos criterios establecidos na anterior lei de medio
ambiente, xa que como se indicaba na propia decisión este Plan desenvolve un
reducido

ámbito

territorial

no

que

xa

existe

unha

industria

actualmente

en

funcionamento, e unicamente contempla a mellora das infraestruturas existentes e o
acondicionamento do sector coa finalidade de garantir o cumprimento da normativa
vixente en materia de ocupación do solo.
O Documento Ambiental Estratéxico presentado estruturouse segundo o seguinte
índice, en base ao sinalado na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental:
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1. ANTECEDENTES
2. OBXECTIVOS DO PLAN PARCIAL
3. ALCANCE E CONTIDO DO PLAN PARCIAL E DAS SÚAS ALTERNATIVAS
4. DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DO PLAN
5. CARACTERIZACIÓN DA SITUACIÓN DO AMBIENTE ANTED DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN NO
ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO
6. EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES
7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OS PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAS CONCORRENTES
8. MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
SIMPLIFICADA
9. RESUMO DOS MOTIVOS DA SELECCIÓN DAS ALTERNATIVAS ESCOLLIDAS
10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVIR, REDUCIR E, NA MEDIDA DO POSIBLE, CORREXIR CALQUERA
EFECTO NEGATIVO RELEVANTE NO AMBIENTE DE APLICACIÓN DO PLAN TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN O CAMBIO CLIMÁTICO
11. MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUIMENTO DO PLAN
12. PLANOS
Este Plan Parcial, promovido por NOVAFRIGSA, S.A., correspóndese con terreos que son
todos propiedade desta entidade, trala compra-venta durante a tramitación do instrumento
de

planeamento

da

Parcela

188,

do

Polígono

133,

con

referencia

catastral

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

27900A133001880000S, de 1.078 m² no interior do sector. Xa que se non se efectuara a
compra-venta estaba previsto a constitución dunha entidade urbanística de xestión
mediante escritura pública, para realizar a execución do polígono industrial polo sistema de
concerto e que, segundo o PXOM vixente, están clasificados como Solo Urbanizable
Delimitado.
A Unión Europea estableceu os obxectivos ambientais da Avaliación Ambiental
Estratéxica, na Directiva 2001/42/CE, do Parlamento Europeo e do Consello relativa á
Avaliación Ambiental Estratéxica de plans e programas (AAE), a citada Lei 9/2006,
actualmente derogada pola Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, era a
transposición da Directiva comunitaria ao ordenamento xurídico español no período da
redacción do primeiro documento de inicio deste Plan Parcial.
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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, 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 a
súa avaliación ambiental.
Na actualidade, dentro do sector xa hai ubicada unha fábrica industrial de produtos
cárnicos, pertencente a Novafrigsa, S.A. (Grupo Coren) que conta coa correspondente
Autorización Ambiental Integrada tramitada no seu día perante a Secretaría Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental, a Resolución de Renovación da Autorización Ambiental
Integrada con data de 14/04/2011, incorpórase como Documentación Complementaria no
Anexo V dos Anexos da Memoria do presente documento para Aprobación Definitiva
actualización da Autorización Ambiental Integrada a Novafrigsa, S.A. vixente, onde se
incluén as distintas Resolucións emitidas polo organismo sectorial autonómico de Calidade e
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Avaliación Ambiental ata a fecha.
Dentro do apartado 2.- OBXECTIVOS DO PLAN PARCIAL, do documento ambiental
presentado indícase que é obxecto do presente Plan Parcial a ordenación do sector de SUD
Coeses-Cuiña S-1.I, do termo municipal de Lugo, situado ao sur do núcleo urbano de Lugo,
entre os núcleos rurais do Vilar (parroquia de Santa Eulalia de Cuiña) e Vilalvite (parroquia de
Santa María Madalena de Coeses), ao oeste do río Miño na paraxe de Lamablanca,
clasificado como Solo Urbanizable Delimitado polo actual P.X.O.M. de Lugo, que foi
aprobado definitivamente, de forma parcial e condicionada, o 19/01/2012, por Orde do 29
de abril de 2011, e segundo o disposto no artigo 63 da Lei 2/2010, en función da cal os plans
parciais terán por obxecto regular a urbanización e a edificación do solo urbanizable,
desenvolvendo o plan xeral mediante a ordenación detallada dun sector.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD
COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO)
SERVICAT, arquitectura y urbanismo, S.L

CONCELLO DE LUGO
16 de 53
APROBACIÓN DEFINITIVA - XUÑO 2022

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

O presente Plan Parcial non implica un cambio no uso actual do ámbito, xa que no
lugar hai actualmente instalado un matadoiro de gando vacún e unha planta de
elaboración de produtos alimenticios (industria agroalimentaria) que conta con todas as
autorizacións e permisos esixidos para o seu axeitado funcionamento. Se ben, o que se
persegue co presente Plan Parcial é regularizar a situación urbanística actual do sector.
A ordenación urbanística do sector realizarase atendendo ás determinacións
específicas que se tomen en materia ambiental, perseguindo un desenvolvemento sostible
que comprometa o menos posible a preservación do equilibrio ambiental do lugar. A tales
efectos, teranse en conta as indicacións que figuran na ficha do sector que forma parte do
estudo medioambiental do PXOM.
O Documento Ambiental Estratéxico no seu quinto punto inclúe un estudo do ámbito
territorial a nivel municipal e tamén específico da delimitación do sector.
Como síntese deste punto sinalar que o sector obxecto da execución do presente Plan
Parcial, atópase como xa se fixo referencia anteriormente, comprendido entre as parroquias
de Cuiña e de Coeses, no termo municipal de Lugo.
O sector está localizado ao sur do núcleo urbano de Lugo, ao oeste do río Miño, na
paraxe de Lamablanca. Os núcleos rurais máis próximos son O Vilar (pertencente a
parroquia de Santa Eulalia de Cuiña) ao noreste e Vilalvite (na parroquia de Santa María
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Madalena de Coeses) ao sureste.

Situación do termo municipal de Lugo no contexto galego e dentro da propia provincia de Lugo,
sinalándose ademais os concellos que limitan con el.
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División do termo municipal de Lugo en parroquias. En azul aparecen marcadas as parroquias de Cuiña

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

e de Coeses e englobado nunha elipse vermella o emprazamento do sector obxecto do proxecto.

Situación dentro do contexto parroquial do sector SUD Coeses-Cuiña S-1.I cun sombreado
vermello.

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD
COESES-CUIÑA S-1.I (CONCELLO DE LUGO)
SERVICAT, arquitectura y urbanismo, S.L

CONCELLO DE LUGO
18 de 53
APROBACIÓN DEFINITIVA - XUÑO 2022

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

Vista aérea do sector obxecto do Plan Parcial.
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A liña vermella delimita a superficie correspondente ao sector definido polo Plan Xeral vixente.

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

Norte

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

Sur

Solo Rústico de Protección Forestal e núcleo rural de Vilalvite

Leste

Solo Rústico de Protección Agropecuaria e Forestal

Oeste

Solo Rústico de Protección Forestal

A superficie bruta do sector é de 321.349 m2 (32,13 ha) segundo consta na ficha do
sector de solo urbanizable do Plan. A súa configuración adáptase, na medida do posible, aos
límites das parcelas e á topografía do territorio, en todo caso, respectando as clasificacións do
solo que o rodean, en especial as de Solo Rústico de Protección Agropecuaria e Forestal. O
ámbito do Plan Parcial é o que se reflicte nos planos de ordenación e clasificación do PXOM.
A situación da parcela obxecto do presente proxecto en coordenadas UTM-ETRS89 é a
seguinte:
Huso 29
X: 620.735
Y: 4.757.947

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

O Documento Ambiental Estratéxico fixo unha diagnose da situación actual, facendo
mención aos aspectos ambientais a integrar e a ter en conta no proceso de programación
como son: biodiversidade, poboación, saúde humana, fauna, flora, terra, auga, aire,
factores climáticos, bens materiais, patrimonio cultural incluíndo o patrimonio arquitectónico
e arqueolóxico, a paisaxe e a interrelación entre estes factores.
Sen prexuízo de analizar outros posibles factores de acordo co proceso de avaliación
ambiental, no documento ambiental expúxose unha aproximación de carácter xeral á
situación actual destes aspectos na área de estudo.
Descríbese o planeamento formulado, o marco normativo de aplicación, as
alternativas baralladas e a opción seleccionada, as medidas incluídas no planeamento e a
aproximación aos efectos ambientais previsibles polo desenvolvemento do Plan Parcial.
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Realizouse unha caracterización do medio físico e do medio biótico correspondente
ao territorio ocupado polo sector obxecto do presente Plan Parcial, en canto ao medio
físico analizáronse parámetros como a xeoloxía, a edafoloxía, a topografía e a climatoloxía;
e referente ao tema do medio biótico a vexetación, a fauna e a paisaxe.
O Documento ambiental tamén fixo un estudo do patrimonio cultural, tanto do
patrimonio etnográfico e arquitectónico como arqueolóxico, presente nas parroquias de
Santa Eulalia de Cuiña e Santa María Madalena de Coeses.
De entre todos os elementos etnográficos e arquitectónicos, destacamos o CU-4:
Cruceiro de Lamablanca (Novafrigsa), precisamente por atoparse dentro do ámbito do
sector. Trátase dun cruceiro que se atopa en bo estado de conservación, cautelado e
catalogado no PXOM vixente no Concello de Lugo, con grao de protección integral, ao ser
considerado Ben de Interese Cultural polo Decreto 571/1963.
Tendo en conta a nova lexislación vixente en materia de Patrimonio Cultural, Lei
5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, en vigor desde o 16 de agosto de
2016, que dí no seu artigo 92.1 referido aos hórreos, cruceiros e petos de ánimas que son
bens de interese cultural e quedan sometidos ao réxime xurídico previsto para ese tipo de
bens nesta lei, sen necesidade da tramitación previa do procedemento previsto no seu título
I, os hórreos, os cruceiros e os petos de ánimas dos que existan evidencias que poidan
confirmar a súa construcción con anterioridade a 1901.
Segundo a valoración do arqueólogo que realizou a prospección arqueolóxica do
Plan Parcial este cruceiro ubicado dentro das instalacións de Novafrigsa é de tipo
tradicional pero sen outra función que non sexa a ornamental, considerando a súa factura

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

recente.
Xa que na ficha do PXOM o Cruceiro de Lamablanca ten a consideración de BEN DE
INTERESE CULTURAL e por tratarse dun BIC a súa protección é integral; permítense obras
destinadas á consolidación dos elementos construtivos do cruceiro, aconsellándose a
reposición dos elementos característicos da tipoloxía orixinal que se perderan, deterioraran
ou foran alterados. Para elo empregaranse os materiais propios do cruceiro; deberá
empregarse morteiro bastardo de cal da mesma ou similar dosificación ponderal orixinal.
A protección do cruceiro extenderase ao contorno do mesmo, polo que as obras
realizadas deberán ter en conta non só o elemento se non as características ambientais e
paisaxísticas do conxunto, non sendo recomendable ningunha actuación que conleve unha
modificación sustancial do contorno do cruceiro.
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Fragmento da ficha do elemento CU-4: Cruceiro de Lamablanca (Novafrigsa), tal e como aparece
recollido no catálogo do PXOM, as coordenadas UTM –ETRS89 son X: 619.610 e Y: 4.757.880.

En canto aos xacementos arqueolóxicos, segundo o catálogo do Plan Xeral,
destacaremos a presenza dun importante número na parroquia de Santa María Madalena
de Coeses, fronte a tan só un na de Santa Eulalia de Cuiña que é precisamente o que se
atopa máis próximo ao ámbito, na zona adxacente, denominado GA27028 150 Trigás
(muralla), Vilar; que se engadirá ao Catálogo de patrimonio cultural, segundo as
determinacións do Informe Ambiental Estratéxico (IAE) emitido o 10/09/2018 en base ao
informe de Patrimonio. Pero como xa se indicou na introducción deste documento, cando
se menciona o informe da prospección arqueolóxica do Plan Parcial presentado co código
CT 102A 2019/050-0, indícase que non hai ningún tipo de cautela ou cambio con respecto ó
que se coñecía na parcela e que o desenvolvemento do plan é compatible co patrimonio
da zona, faise constar expresamente que durante os traballos de prospección levados a
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cabo non se recolleron materiais de valor ou interese arqueolóxico.
Polo

que

ningún

dos

xacementos

é

susceptible

de

verse

afectado

polo

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

A delimitación do ámbito do Plan Parcial de solo industrial no sector de SUD CoesesCuiña S-1.I límita no seu punto mais ao noroeste coa delimitación do ámbito do Plan Especial
de Protección do núcleo rural protexido de O Vilar, segundo a descrición do informe
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arqueolóxico trátase dun pequeno lugar de construcións de cachote sen revestir e cubertas
de lousa. É un asentamento pechado, formado por edificacións tradicionais pero sen un
interés especial, na liña das vivendas que se poden atopar en Vilalvite por poñer un exemplo
cercano. As construcións do núcleo rural catalogado de O Vilar (ou Vilar) que aínda cando
se atopan moi próximas as instalacións industriais de Novafrigsa están

a unha cota

notablemente inferior, de xeito que ningunha construción supera a rasante da estrada
anexa, non existindo polo tanto unha liña visual directa que afecte o espazo.
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Fragmento da ficha PEPNR-12: Núcleo Rural O Vilar (Cuíña), tal e como aparece recollido no catálogo
do PXOM, as coordenadas UTM –ETRS89 son X: 619.738 e Y: 4.758.300.

Con respecto a outra das determinacións recollidas na proposta do IAE en referencia
aos muros de chantos existentes no ámbito, estudase a súa localización, extensión e
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

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

Tramo de chantos dentro do ámbito do PP

Ademais da análise dos anteriores aspectos tamén se considerou no documento
ambiental a situación do medio socioeconómico actual no termo municipal de Lugo,
segundo datos procedentes do INE e dos datos subministrados polo Instituto Galego de
Estadística (IGE).
En base a estes datos o estudo recollía que a tendencia poboacional do municipio de
Lugo sufriu oscilacións significativas ao longo do tempo, sen embargo, nos últimos tempos
está experimentando un lixeiro aumento, a diferenza da tendencia xeral do resto da
provincia, incrementando o número de habitantes no concello nos últimos 12 anos.
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Nesta análise tamén se ve que a ocupación da poboación do municipio de Lugo
reflicte un claro dominio do sector servizos fronte a todas as demais actividades, síguelle en
importancia o sector industrial e logo o sector da construción.
Nos puntos 3 e 4 o Documento ambiental fíxose a descrición do desenvolvemento
previsible do Plan Parcial.
O punto 3 é o alcance e contido do Plan. A ordenación que se propón trata de
aproveitar as oportunidades do territorio, a mellora das comunicacións e as infraestruturas,
co obxecto de mellorar a calidade de vida dos habitantes do municipio, fixar poboación e
atraer actividades que garden relación principalmente coas industrias máis significativas da
zona (directamente relacionadas coas oportunidades de mellora e potenciación do
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territorio), como é o caso da industria agroalimentaria. Preténdese así, fomentar a
explotación dos recursos naturais dunha forma sostible e razoada, como plataforma para
xerar un crecemento endóxeno vinculado ao crecemento derivado das novas e previsibles
demandas de vivenda e outros usos.

Diferentes perspectivas do sector, nas que se pode aprezar a consolidación das infraestruturas
existentes, así como a ruralidade característica do entorno no que se encadra.

O punto 4 comeza describindo a función do Plan Parcial, que supón a ordenación do
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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sector SUD Coeses-Cuiña S-1.I, delimitado no Plan Xeral de Ordenación Municipal do
Concello de Lugo como Solo Urbanizable Delimitado, situado ao sur do núcleo urbano de
Lugo e a oeste do río Miño, na paraxe de Lama Branca, próximo a O Vilar (noroeste) e a
Vilalvite (sureste). Este sector terá como destino principal a creación de solo industrial para a
ampliación das infraestruturas agroalimentarias xa existentes na zona.
Trátase dun solo de transición entre o núcleo tradicional e o novo núcleo xurdido de
forma lineal ao longo da estrada. Os límites de edificabilidade e de ocupación previstos,
relacionados directamente coa reserva de espazos dotacionais, tanto públicos como
privados, ademais de cumprir sobradamente cos límites legais, garanten illadamente e no
conxunto da actuación do sector, a sostibilidad ambiental requirida pola implantación
edificatoria proposta, a cal satisface ademais a demanda de solo destas características.
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O desenvolvemento ten como obxectivo fundamental incrementar a intensidade do
uso das parcelas xa destinadas a acoller industrias agroalimentarias.
Neste punto ademais expóñense as determinacións de ordenación que se van realizar
dentro do sector e que seguirán as directrices establecidas na ficha do Plan Xeral.
No Documento ambiental indícase que estamos ante un sector de Solo Urbanizable
Delimitado con ordenación detallada onde non se precisan novos sistemas xerais dado que
non existen usos residenciais e os sistemas locais adáptanse ao estipulado no artigo 42.2 da
Lei 2/2016 do Solo de Galicia e ao artigo 69 do seu regulamento.
Acompáñase cos cadros dos parámentros do sector e recollidos na ficha urbanística
do PXOM:
Uso característico
Uso incompatible

Industrial agroalimentario
Residencial
Industrial non relacionado coa actividade agroalimentaria

Superficie do sector

321.349 m2

Superficie edificable máxima

112.472 m2

Edificabilidade

0,35 m2/m2

Superficie de Sistemas Xerais
Tipoloxía

Adscritos
Incluídos

SGSUZ-EL-18: 33.142 m2

Edificación illada

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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Cesións mínimas para dotacións locais:
Equipamentos

5.764 m2

Espazos libres

28.821 m2

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 m2 u.t.c./m2 (IND)
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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-EL-18) de superficie de zonas verdes
incluídas. Deste xeito dáse cumprimento ao establecido na lexislación vixente cando se
redactou o plan xeral, que establecía unha reserva do 10% da superficie total, de cesión
obrigatoria e gratuíta á administración municipal, que neste caso se realizará en forma de
zona verde do sistema xeral, que se correspondería cun mínimo de 32.135 m2.
Sistema Xeral

Lugar

Superficie

Obtención

SGSUZ-EL-18

Vilalvite

33.142 m2

Incluído no sector Coeses-Cuiña S-1.I

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

Sector

característico

COESESCUIÑA S.1-I

Industrial

S (S+SG)

AT

10% utc

10% VP/I/E

Valor

Ano

321.349 m2

0,35

11.247,22 m2

11.247,22 m2

1.081.532,19

3

Tal e como se establece na ficha do Plan Xeral, os sistemas xerais interiores localízanse

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

segundo as determinacións gráficas que se establecen no propio Plan, non obstante
poderase considerar outro emprazamento de proporcións similares, non admitíndose a
disgregación da superficie destes sistemas xerais, vinculados necesariamente a un eixo viario
principal da ordenación do sector que defina o Plan Parcial, sempre que se xustifique a súa
maior idoneidade.
En canto as infraestruturas existentes tamén se analizan a rede de abastecemento, a
rede de saneamento, a rede eléctrica e a xestión de residuos no ámbito.
Ao

tratarse

dunha

industria

agroalimentaria

cunha

actividade

relativamente

importante, esta xa conta cun sistema de abastecemento de auga propio, independente
das redes municipais. Trátase dunha captación que toma a auga dos cursos fluviais
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próximos, e que dispón da correspondente autorización outorgada polo organismo de
cunca (Confederación Hidrográfica Miño-Sil).
Aínda que 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.
No documento ambiental recóllese a seguinte táboa da memoria do PXOM, extraída
do análise e xustificación sobre a capacidade de soporte do sistema hídrico en relación aos
desenvolvementos previstos no citado PXOM:

Sector

COESES-CUIÑA
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S.1-I

Superficie

321.349 m2

Superf.
Edific.máx.

112.472 m2

Demanda
Q m3/día

971,76

Demanda

Demanda

Q medio

Q punta

l/seg

l/seg

11,25

21,59

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
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empresa. As augas pluviais recollidas conectan coas anteriores xa depuradas nunha
arqueta previa vertedura ao medio.
Todos estes datos (tanto de abastecemento como de saneamento) contan coas
correspondentes autorizacións dos organismos implicados (Confederación Hidrográfica
Miño-Sil e Secretaría Xeral de Calidad e Avaliación Ambiental) o que avala a suficiencia das
intraestruturas á hora de dar cobertura ás actividades (industria agroalimentaria) que
actualmente se desenvolven no sector.
Ao igual que acontecía co abastecemento, no caso de que o volume de efluentes a
depurar se vise incrementando de tal xeito que se chegase a superar o volume para o que
ten capacidade a actual depuradora coa que conta Novafrigsa (cousa pouco probable),
sería posible efectuar acometidas ás infraestruturas que o Plan Xeral prevé instalar nas
inmediacións do sector. Este feito, xa se contempla na ficha do sector que aparece na
normativa urbanística do PXOM.
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Caudais de pluviais e fecais segundo o Plan Xeral:

Sector

COESES-CUIÑA
S.1-I

Uso

R (0,9)

Caudal de chuvia T=10 anos

Caudal de fecais

l/seg

l/seg

3.831,12

21,59

Superficie

321.349 m2

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 segundo se recolle no PXOM:
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Superficie
Sector

Superficie

COESESCUIÑA S.1-I

Abastecemento

Saneamento

Edificabilidade

edificable

máxima (m2/m2)

máxima

Q medio

Caudal

(m2c)

(m3/dia)

fecais (l/seg)

112.472

971,76

21,59

321.349 m2

0,35

Incorpórase neste análise do documento ambiental as seguintes aclaracións con
respecto ao abastecemento e saneamento tras o requerimento feito pola Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A. con data 19/10/2021 trala aprobación inicial do Plan; así como a
contestación realizada no Anexo presentado con rexistro de entrada no organismo de cunca o
09/12/2021

e o posterior informe favorable condicionado emitido pola Confederación

Hidrográfica de Miño-Sil, O.A. asinado o 14/03/2022 e rexistro de entrada no concello de Lugo o
17/03/2022:
Na contestación ao requerimento da CHMS, aportouse a previsión das necesidades de
recursos hídricos necesarias para o desenvolvemento do Plan Parcial tendo en conta a
superficie total do ámbito de 32,2

ha e aplicando a dotación máxima establecida no

apéndice 8 do PHMS para polígonos industriais, 12.000 m3/ha.ano, o caudal necesario para o
desenvolvemento do plan é de 386.400 m3/ano, que equivale a 12,25 l/s, tendo capacidade
suficiente para o desenvolvemento da figura de planeamento a concesión actual que é de
15,7 l/s (concesión A/27/31536 en tramitación trala finalización da anterior concesión
outorgada A/27/03736 para o mesmo aproveitamento dun caudal máximo instantáneo de
15,7 l/s). Nesta contestación tamén se facía a aclaración de que o abastecemento do plan
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parcial sería da concesión existente e non da rede municipal, concesión A/27/01798.
A Confederación no informe emitido o 14/03/2022 fai unha serie de consideracións
respecto á situación descrita na documentación aportada na contestación do requerimento
en referencia a demanda de recursos hídricos:
1. Comprobado que os datos aportados sobre a concesión de aproveitamento de
augas que se está tramitando no organismo de cunca co número de expediente
A/27/31536 correspóndense cos obrantes nas bases de datos de concesións de dita
administración, caudal de 15,7 l/s e un volume anual de 270.211 m3/ano.
Os cálculos para determinar as necesidades a teito de planeamento considéranse
correctos, os parámetros aplicados razoables e as dotacións empregadas
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aceptables. Sen embargo, coa situación actual, o abastecemento desde a futura
concesión A/27/31536 que se está tramitando non sería acorde a dereito no que
respecta á xustificación da demanda de recursos hídricos necesarios, ao non ser
posible xuridicamente abastecer os terrenos municipais desde unha concesión
titularidade de Novafrigsa.
2. Visto o anterior, sempre e cando se modifique a solicitude de concesión A/27/31536
de maneira que se garanta a obriga do titular a dar servizo á totalidade do ámbito
do plan parcial e se obteña ésta para un volume anual mínimo de 386.400 m3/ano e
un caudal medio de 12,25 l/s, queda xustificada a existencia dos recursos hídricos
necesarios para o desenvolvemento do PP. Dita garantía conséguese se o titular da
concesión pasa a ser o Concello de Lugo.
3. Tamén queda xustificada a existencia dos recursos hídricos necesarios se Novafrigsa
obtén a concesión A/27/31536 en tramitación para un caudal de 270.211 m3/ano,
para satisfacer as súas necesidades e se modifica a concesión municipal A/27/01798
de tal forma que se inclúa unha nova captación (de leito ou de augas subterráneas),
para cubrir as necesidades do resto do sector, estimadas en 116.189 m3/ano (386.400270.211).
A conclusión e o pronunciamento da Confederación Hidrográfica Miño-Sil é favorable en
canto a existencia dos recursos hídricos necesarios para o desenvolvemento do planeamento
que informa, que queda condicionado a que se cumpra unha das seguintes condicións
plantexadas, xa recollidas nas consideracións realizadas:
a. Se obteña a concesión A/27/31536, de maneira que o titular da mesma sexa o
Concello para que esté obrigado a dar servizo á totalidade do ámbito do plan
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parcial e ésta sexa para un volume anual mínimo de 386.400 m3/ano e un caudal
medio 12,25 l/s.
b. Ou ben se chegue ao mesmo fin de subministro á totalidade do ámbito obtendo á
concesión A/27/31536 nas condicións en que foi solicitado (titular Novafrigsa, caudal
270.211 m3/ano) e se modifique a concesión municipal A/27/01798 de tal forma que
se inclúa unha nova captación (de leito ou de augas subterráneas), para cubrir as
necesidades do resto do sector, por valor da diferenza 116.189 m3/ano.
Trala reunión mantida por parte promotora co Concello de Lugo acordase que a
concesión existente pase a titularidade municipal para que o Concello dea servizo á totalidade
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do ámbito, para un volume anual mínimo de 386.400 m3/ano e un caudal medio de 12,25 l/s;
sendo a promotora Novafrigsa a que teña a concesión para a xestión do seu mantemento.
Con respecto ao saneamento do ámbito o informe favorable condicionado recolle o
indicado na documentación aportada, onde se indicou que non existe rede municipal no
ámbito de actuación, por lo que será a través das instalacións existentes de Novafrigsa, S.A.
desde as que se solucionará o saneamento de todo o ámbito de actuación. Tamén recolle o
referido a capacidade da EDAR existente para tratar un caudal de 50 m3/hora e que
actualmente está depurando 20 m3/hora e indicando a autorización actual de Novafrigsa, S.A.
que dispón de autorización de vertido outorgada polo organismo de cunca para as
instalacións co número de expediente V/27/00001-1.
No informe está a estimación feita no Anexo de contestación ao requerimento dos
caudais de augas residuais que se xerarían a teito de planeamento, onde se correxía un erro
indicado no requerimento sobre a estimación do caudal de augas residuais do documento
aprobado inicialmente, quedando correxida na presente documento, sendo a demanda de
auga prevista no sector de 386.400 m3/ano, considérase que parte desta dotación se
consumirá como rego de zonas verdes e outros usos que non acaban na rede de saneamento
e que de acordo coas Instrucións Técnicas para Obras Hidraúlicas en Galicia (ITOHG), aplícase
un coeficiente de retorno de 0,80, estimándose un caudal de augas residuais a teito de
planeamento de 309.120 m3/ano, equivalente 35,29 m3/hora.
Como o volume autorizado de 23 m3/hora, non é suficiente para acoller os caudais das
augas residuais previstos a teito de planeamento, polo que solicitouse a modificación de
autorización de vertido V/27/00001-1 para que se contemplen na mesma os novos caudais a
depurar e os novos usos previstos, adxuntando no Anexo copia da solicitude de modificación
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non substancial da autorización ambiental integrada no rexistro electrónico da Xunta de
Galicia, que neste caso é o órgano substantivo.
Nas consideracións que fai o organismo sectorial da CHMS no informe favorable
condicionado respecto á situación descrita no Anexo de contestación do requerimento dí:
1. Respecto

á

estimación

dos

caudais

de

augas

residuais

xerados

polo

desenvolvemento do PP, os cálculos considéranse correctos, os parámetros
aplicados razobables e as dotacións empregadas aceptables, polo que a cifra de
309.120 m3/ano, tamén o sería.
2. Comprobado que os datos aportados sobre a autorización de vertido V/27/00001-1
correspóndense cos obrantes nas bases de datos de vertidos deste organismo e que
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se solicitou a modificación de características da mesma para a inclusión dos caudais
de augas residuais que se xerarían polo desenvolvemento do PP.
3. Visto o anterior, sempre e cando se modifique a autorización de vertido V/27/00001-1,
de forma que se garanta a obligación do titular a dar servizo á totalidade do ámbito
do plan parcial e se obteña ésta para un volume de vertido anual mínimo de 309.120
m3/ano e 35,29 m3/hora, queda xustifica a capacidade para acoller os caudais de
augas residuais que se xerarían polo desenvolvemento do plan.
Concluíndo que o pronunciamento é favorable en canto ao destino dos novos caudais
de augas residuais derivados do desenvolvemento do planeamento que se informa, que
queda condicionado a que se modifique a autorización de vertido V/27/00001-1, de forma que
o titular da mesma quede obrigado a dar servizo á totalidade do ámbito do plan parcial e se
obteña ésta para un volume de vertido anual mínimo de 309.120 m3/ano e 35,29 m3/hora.
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.
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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.
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.
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Ao tratarse dun sector con actividade industrial, os residuos propios da súa actividade
son administrados mediante xestores autorizados, como pon de manifesto a autorización
ambiental integrada vixente, coa que conta a empresa.
No apartado 2 do punto 4 do documento ambiental presentado recóllese o marco
normativo vixente a nivel local, autonómico, estatal e comunitario.
A normativa e determinacións do Plan Parcial estarán sometidas ás resolucións que
deveñan da lexislación urbanística e sectorial de obrigada aplicación.
En canto ao alcance e contido do Plan como xa vimos ao longo do presente
documento, a ordenación que se propón executar a través do presente Plan Parcial,
pretende regularizar a situación da actual fábrica industrial de produtos cárnicos que se
atopa no solo delimitado a tales efectos no PXOM como SUD Coeses-Cuiña S.1-I (que o
PXOM recolle como Solo Urbanizable Industrial Delimitado). Polo que non se vai cambiar o
uso ao que está destinado o sector, senón que tan só que vai mellorar a ordenación interna
do mesmo para permitir, no caso de que así se requirise, un incremento da actividade
mediante a mellora das instalacións, xa sexa cuantitativa ou cualitativamente.
Na actualidade, dentro do sector xa hai ubicada unha fábrica industrial de produtos
cárnicos, pertencente a Novafrigsa, S.A. (Grupo Coren) que conta coa correspondente
Autorización Ambiental Integrada (AAI) tramitada perante a Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental, que é vixente dado que pola Lei 5/2013, do 11 de xuño, pola que se
modifican a Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da
contaminación, e a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados; no seu
artigo primeiro apartado 19 e 20 elimina a renovación das AAI e polo tanto, a caducidade
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da mesma.
Ao tratarse dunha industria cunha dilatada traxectoria e que está máis que
consolidada no contexto territorial do Concello de Lugo (tanto no que ás instalacións da
zona de Vilalvite, como noutras que poderemos tamén atopar no propio municipio) a
suficiencia e calidade das infraestruturas necesarias para o axeitado desenvolvemento da
súa actividade está garantida ao ter disposto a propia empresa dos servizos urbanísticos
necesarios.
Neste caso particular e debido a que estamos ante unha actuación que persegue a
regularización dunha infraestrutura xa executada, no documento ambiental indicouse que
nos atoparemos con dous escenarios posibles como alternativas:
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1) Manter a situación actual, isto é, non efectuar ningún tipo de tramitación que
permita a regularización das instalacións xa executadas, o que limitará as
posibilidades de crecemento da industria existente.
2) Tramitar o presente Plan Parcial que, aínda que non permitirá replantexar un
escenario raso, no que o punto de partida sexa un terreo ermo, si facilitirá o
cumprimento da lexislación vixente en materia urbanística (garantir o
cumprimento dos estándares de reservas para dotacións, espazos libres e/ou
sistemas xerais) e a paliación dos impactos ambientais que as futuras
actuacións que se leven a cabo no sector podan ter sobre o medio,
mediante o cumprimento das medidas que se establecen no Plan Xeral para
un sector do das características do que aquí se presenta.
A esto hai que engadir o establecido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e
Cambio Climático no seu informe que determina que co fin de favorecer a integración
paisaxística das edificacións previstas suxírese ter en conta e adoptar as medidas que
resulten oportunas; entre outras, favorecer o emprego de materiais e cores que suavicen o
contraste coa contorna, fomentar a homoxeneidade da volumetría das naves, limitar as
fragmentacións visuais xeradas polos peches, regular a implantación de rótulos e sinais e
limiten as superficies metálicas que xeren brillos. Ditas medidas serán incorporadas ao
Capítulo das ordenanzas reguladoras referido as normas xerais de edificación, no apartado
7.7. Condicións estéticas do artigo 7.
En referencia á incidencia ambiental do planeamento o Plan Xeral de Ordenación
Municipal do Concello de Lugo, que foi aprobado de forma definitiva parcial condicionada,
o 19/01/2012, por Orde do 29 de abril de 2011, recolle na Ficha de Caracterización do SUD
Coeses-Cuiña S.1-I que forma parte do Estudo Medioambiental, unha serie de cuestións que
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serán tidas en conta na planificación da ordenación que se formule para o mesmo.
Neste Estudo Medioambiental que recolle o PXOM, indícase que a principal fonte de
contaminación na zona urbana, como na maioría das cidades, constitúea o tráfico rodado,
principalmente na trama urbana exterior das murallas. E, en moita menor medida, o uso de
combustibles para calefaccións e auga quente de vivendas e edificios. En xeral, a cidade
de Lugo non conta cunha actividade industrial da denominada altamente contaminante,
contando o municipio con áreas de tamaño medio e sen demasiada complexidade
ambiental. Proba dos reducidos índices de contaminación industrial son os baixos niveles de
SO2 (principal indicador de presenza industrial). Sen embargo, merece mención, dentro
destas escasas industrias susceptibles de xerar unha contaminación atmosférica significativa,
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a

industria

agroalimentaria

que

xa

se

atopa

asentada

no

sector

obxecto

do

desenvolvemento que aquí se propón.
Por este motivo, e xa no contexto do Plan Xeral, este sector foi sometido á unha
exhaustiva análise da súa actividade e dos posibles impactos que esta pode xerar no
ambiente. Concluíndose que a nivel xeral e logo de facer unha análise dos impactos
xerados por cada un dos sectores de solo urbanizado incorporados no Plan, o impacto
global do sector SUD Coeses-Cuiña S.1-I, é MEDIO-ALTO.
Así temos, que se detecta a presenza do que se denomina, elementos negativos. Isto
é, a existencia de malos cheiros procedentes da fábrica industrial. Tamén existe a
posibilidade de que os solos presenten algún tipo de contaminación derivada da industria
que realiza procesos alimentarios relacionados con produtos cárnicos. Ao sector accédese
por dous camiños procedentes das estradas provinciais CP-2907 e CP-2906, en bo estado de
conservación e que soportan un tráfico baixo e que na súa práctica totalidade está
relacionado cos vehículos lixeiros ou pesados que se dirixen á fábrica.
Derivado disto, establécense no documento ambiental estratéxico presentado unha
serie de recomendacións ou medidas a ter en conta no desenvolvemento do sector e que
serán consideradas á hora de elaborar o presente Plan Parcial:


No vértice nororiental, retranquear as edificacións, establecendo unha zona
axardinada natural (deixalo como está), que actúe como área tampón e evite a
destrución das manchas arboradas incorporadas no sector.



Ampliación dos puntos de recollida de residuos sólidos urbanos (contedores azul,
verde, amarelo e gris), produtos industriais, aceites, perigosos, etc., e aumento do
horario de recollida.
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No Plan Parcial, plantexamento dunha alternativa técnica aos trazados dos emisarios
de fecais, xa que discorren por zonas valiosas.



Medidas

preventivas

relacionadas

coa

posible

afección

de

xacementos

arqueolóxicos non documentados.
No Plan Xeral tamén se sinala que a instalación de infraestruturas básicas nestes
sectores implica afeccións ambientais destacables, xa que por unha banda se atopan
alonxadas das redes existentes na actualidade, sendo necesario instalar infraestruturas
específicas para algúns destes sectores. Sen embargo, no caso particular que nos ocupa,
como xa hai instalada unha industria agroalimentaria e como o cometido da actuación
consiste, na realización dunha ampliación da actividade e non na creación de novas
infraestruturas, este tipo de impacto é case inexistente.
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En canto ás recomendacións que se realizan desde o Plan Xeral sobre a análise ou
procedementos ambientais a realizar en fases posteriores de desenvolvemento e execución
do planeamento, como é o caso deste Plan Parcial, destacamos a que se realiza en
relación a este sector, en base á que a actividade que acolle (matadoiro de gando vacún
e unha planta de elaboración de produtos alimenticios) ten que ser sometida de xeito
periódico ao procedemento de Autorización Ambiental Integrada, no que se avalía a
incidencia da súa actividade sobre o medio.
No Anexo V da Memoria, correspondente á Documentación Complementaria,
adxúntase como xa se indicou anteriormente, a Actualización da Autorización Ambiental
Integrada a Novafrigsa, S.A. vixente, incluíndo as distintas Resolucións emitidas polo
organismo sectorial autonómico de Calidade e Avaliación Ambiental ata a fecha.
No Documento ambiental no apartado 4 do seu punto 4 facía 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 (Plan Parcial), en base a lexislación
vixente Lei 2/2016, do 10 de febrero, do Solo de Galicia (LSG) e o seu regulamento aprobado
polo Decreto 143/2016, do 22 de setembro (RLSG).
Tal e como figura no na Lei 2/2016 e no seu Regulamento, en canto a documentación:


Os plans parciais comprenderán, co contido fixado regulamentariamente, os
seguintes documentos (artigo 69 LSG e artigo 170 RLSG):
1. Documento ambiental estratéxico, ou estudo ambiental estratéxico, segundo o plan
fose obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada ou ordinaria (artigo
69.a) da LSG artigo 170.a) do RLSG).
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2. Planos de información, incluído o catastral (artigo 69.b) da LSG e artigo 173 do RLSG).
3. Memoria xustificativa das súas determinacións (artigo 69.c) da LSG e artigo 171 do RLSG).
4. Estudo de avaliación da mobilidade (artigo 172 do RLSG).
5. Avaliación económica da implantación dos servizos e execución das obras de
urbanización,

incluídas as conexións cos sistemas xerais existentes e a súa ampliación

ou reforzo (artigo 69.d) da LSG e artigo 175 do RLSG referido ao estudo económico).
6. Planos de ordenación urbanística (artigo 69.e) da LSG e artigo 174 do RLSG).
7. Ordenanzas reguladoras necesarias para a súa execución (artigo 69.f) da LSG e artigo
176 do RLSG).
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8. Catálogo de elementos que se deben protexer, cando as especiais características do
sector o xustifiquen por conter elementos obxecto de protección.
 A documentación do plan parcial formalizarase, como mínimo, nunha copia de todo
o seu contido en soporte dixital, que será entregada á Administración correspondente.
O Regulamento en vigor, no seu artigo 186, recolle o procedemento de aprobación
de plans parciais que coincide co dos plans especiais e é, como se menciona a
continuación:


A tramitación do plan parcial axustarase ao seguinte procedemento:
a) O órgano municipal competente procederá á súa aprobación inicial e someterao a
información pública como mínimo durante dous meses, mediante anuncio que se
publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia.
Así mesmo, notificaráselles individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos
terreos afectados (artigo 75.1.a) da LSG).
A Administración municipal deberá solicitar, no momento que corresponda en cada
caso, os informes sectoriais que resulten preceptivos de conformidade coa normativa
vixente.
No anexo II do Regulamento da LSG recóllese unha listaxe dos ditos informes e do
momento en que deberá solicitarse cada un deles, de acordo coa normativa sectorial
correspondente.
b) Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información pública, a
Administración municipal deberá solicitar das administracións públicas competentes os
informes sectoriais e consultas que

resulten

preceptivos.

Os

informes

sectoriais
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autonómicos deberán ser emitidos no prazo máximo de tres meses, transcorrido o cal
entenderanse emitidos con carácter favorable (artigo 75.1.b) da LSG).
c) Cando, con posterioridade ao trámite de información pública, se pretendan introducir
modificacións que supoñan un cambio substancial do documento inicialmente
aprobado, abrirase un novo trámite de información pública (artigo 75.1.c) da LSG).
d) Os servizos xurídicos e técnicos municipais deberán emitir informe respecto da
integridade documental do expediente, das actuacións administrativas realizadas, da
calidade técnica da

ordenación proxectada e da conformidade do plan coa

lexislación vixente (artigo 75.1.d) da LSG).
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e)

Cumpridos os trámites sinalados nas alíneas precedentes, o órgano municipal

competente aprobará provisionalmente o contido do plan coas modificacións que
sexan pertinentes e someterao, co expediente completo debidamente dilixenciado,
ao órgano competente en materia de urbanismo para o seu informe preceptivo, que
deberá ser emitido no prazo de dous meses, contados desde a entrada do expediente
completo no rexistro da consellería. Transcorrido este prazo sen que se comunicase o
informe solicitado, poderá continuarse a tramitación do plan (artigo 75.1.e) da LSG).
O órgano competente en materia de urbanismo, no prazo dun mes, examinará a
integridade do proxecto de plan. De se apreciar algunha deficiencia, requirirá a súa
emenda.
Ata o cumprimento efectivo do requirimento non comezará o cómputo do prazo legal
para a emisión do informe (artigo 75.1.e) da LSG).
f) Cumpridos os trámites sinalados nas alíneas precedentes, o concello procederá á
súa aprobación definitiva (artigo 75.1.f) da LSG).
 A aprobación definitiva do plan parcial corresponderalle ao órgano municipal
competente (artigo 75.4 da LSG).
En todo caso, a eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan
aprobado quedan condicionados á súa publicación, de conformidade co establecido
nos artigos 82 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e no artigo 199 deste regulamento, á
inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, e ao que
dispoña para tal efecto, a lexislación vixente en materia de réxime local.
Sen

prexuízo

do

indicado,

o

acordo

de

aprobación

definitiva

notificarase
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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 Lei 2/2016, do 10 de febreiro.
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ADAPTACIÓN ÁS NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO DE GALICIA
Na elaboración do documento para aprobación definitiva do Plan Parcial tamén é de
aplicación o punto 1 da Disposición transitoria primeira (“Adaptación do planeamento”) das
Normas Técnicas de Planeamento Urbanístico de Galicia (en diante NNTTPP) aprobadas
pola Orde do 10 de outubro de 2019 e que entraron en vigor o 25 de maio de 2020; segundo
o que cal aos plans aprobados inicialmente antes da entrada en vigor da normas técnicas
de planeamento, como é o caso, xa que a aprobación inicial deste Plan Parcial produciuse
por silencio administrativo positivo, con data do 19 de febreiro de 2020, seralles de
aplicación únicamente o disposto no título III destas normas (“Disposicións comúns”), sen
prexuízo de decidir adaptarse a elas voluntariamente.
Aplicando as disposicións común achégase en soporte vectorial xeorreferenciado os
datos xeográficos do documento, tanto da información como da ordenación do Plan,
tamén se adaptou a documentación tanto gráfica como escrita para a sinatura e
dilixenciado dixital, segundo o artigo 22 das NNTTPP; e achégase Extracto da Avaliación
ambiental e Ficha de vixencia de planeamento tras a aprobación do documento en
tramitación, en virtude dos artigos 25 e 26 de ditas Normas Técnicas de Planeamento
respectivamente.
Ademais das disposicións comúns do título III, adáptanse os formatos de entrega da
documentación presentada, a documentación do instrumento de planeamento formalízase
nunha copia de todo o seu contido en soporte dixital, que inclúe dous formatos que se
achegan en dúas carpetas comprimidas independentes:
 Documento en formato non editable PDF que permite a súa sinatura electrónica
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posterior.
 Documento no formato editable en que se elaborou tanto a documentación escrita
como gráfica.
O representante do equipo redactor do instrumento de planeamento, acredita
mediante unha declaración responsable que a documentación do plan que se achega é
coincidente nos diferentes formatos en que se formaliza a entrega (PDF e soporte dixital
editable).
No relativo ao soporte dixital e para garantir a ausencia de alteracións posteriores no
documento achegado, calcúlase o código alfanumérico correspondente á pegada dixital
(función hash) das carpetas comprimidas do documento, nos seus dous formatos dixitais e
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acredítase a coincidencia entre o soporte non editable e o soporte editable mediante
referencia a estas pegadas.
A declaración responsable que se achega está elaborada de conformidade co
modelo do anexo 9 das NNTTPP e nela indícase o algoritmo e o formato empregado para
crear as pegadas dixitais do documento en soporte dixital.
Para unha correcta identificación e organización do instrumento de planeamento as
carpetas raíz do documento en soporte dixital tamén se identifican coa seguinte
codificación básica, seguindo o indicado no artigo 11 das NNTTPP:
 27028_PP_202206_AD_01PDF (Documento dixital en formato non editable PDF).

 27028_PP_202206_AD_02EDIT (Documento dixital en formato editable).
A documentación gráfica en formato editable está elaborada e achégase en formato
.dxf xeorreferenciado en sistema de referencia ETRS89, fuso 29; atendendo ao indicado na
Disposición Transitoria 2ª relativo á entrega dos datos xeográficos en soporte vectorial
xeorreferenciado. Neste sentido o formato .dxf xeorreferenciado no sistema de referencias
ETRS89, fuso 29, cumpre o indicado por tratarse dun planeamento que acadou a
aprobación inicial antes da entrada en vigor das NNTTPP; e segundo a resposta que a
propia Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo fai das cuestións sobre a
documentación editable (cuestión nº 24) no documento de apoio das citadas NNTTPP
denominado Preguntas frecuentes sobre a aplicación das NNTTPP vixentes e que está a
disposición para a súa consulta na web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
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Vivenda.
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EMENDAS AS DEFICIENCIAS SINALADAS NO INFORME CONXUNTO EMITIDO POLOS
SERVIZOS MUNICIPAIS DE ARQUITECTURA, ENXEÑERIA, MEDIO AMBIENTE E ARQUEOLOXÍA
(27.05.2022) E INFORME DE TOPOGRAFÍA MUNICIPAL (24.05.2022) SOBRE O DOCUMENTO
PARA APROBACIÓN DEFINITIVA con data de abril de O 2022
O día 27.05.2022 foi notificado ao promotor do Plan o informe conxunto emitido polos
Servizos Municipais de Arquitectura, Enxeñería, Medio Ambiente e Arqueoloxía, de data do
27-05-2022, así como o informe de Topografía Municipal, de data do 24-05-2022, relativo ao
expediente 2021/U004/000001 sobre o documento para Aprobación Definitiva do “Plan
parcial do sector de SUD S-1.I (Coeses-Cuiña)” do que se lle deu traslado pro provedencia
do servicio de urbanismo o 29.04.2022; requerindo a emenda as deficiencias sinaladas nos
informes de referencia (achégase na documentación complementaria, Anexo V, copia de
dita notificación cos informes indicados).
A continuación recóllense as emendas realizadas no documento presentado para
Aprobación Definitiva con data de abril de 2022 e codificación segundo as Normas Técnicas
de Planeamento Urbanístico de Galicia 27028_PP_202204_AD, o novo documento que se
presenta con data de xuño de 2022, ten a seguinte codificación 27028_PP_202206_AD.
Para indicar como se deu contestación ao sinalado séguese a orde dos apartados do
informe conxunto onde se sinalan as deficiencias:
II.2.1.a. Autoría
O documento está asinado pola representante do equipo redactar, María Asunción
Rivero Hermida, Licenciada en Dereito co nº de colexiada nº 1631, achégase na
documentación complementaria, Anexo V, copia do poder para que en nome e
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representación da entidade mercantil que figura como autora do documento do Plan
Parcial teña a completa representación da mesma.

II.2.1.b. Normas Técnicas de planeamento
Con respecto a este punto a documentación que se achega estará integrada por 5
arquivos:


Carpeta

comprimida

documento

comprimido

en

pdf

denominado

comprimido

editable

denominado

27028_PP_202206_AD_01PDF


Carpeta

comprimida

documento

27028_PP_202206_AD_02EDIT


Pegada dixital da carpeta comprimida con documento en pdf
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Pegada dixital da carpeta comprimida con documento editable



Arquivo en pdf asinado dixitalmente coa declaración responsable da
representante do equipo redactor do Plan: 27028_PP_202206_AD_DECLARACION

II.2.3. Memoria xustificativa das súas determinacións
Punto 1
Corrixense a fixación dos prazos para dar cumprimento aos deberes das persoas
propietarias, entre eles os de xestión, urbanización e edificación, o prazo máximo para
cada un deles será de 3 anos, en aplicación do artigo 68.3 da LSG e 169.3 do RLSG.
Esta emenda está feita no apartado 2.11 da memoria xustificativa referido ao plan de
etapas e estratexía de actuación e no cadro de prazos de execución do anexo da ficha
resumo.
Punto 2. b.6)
Achégase o plano de ordenación da rede de saneamento que faltaba na
documentación con data de abril de 2022, coas modificacións indicadas polo Servizo de
Medio Ambiente, que se denomina 27028_PP_202206_AD_PORD_04LIS_02. Tamén se corrixe o
plano de ordenación da rede de abastecemento, grafiando de maneira axeitada o tramo
da rede existente de Novafrigsa, plano denominado 27028_PP_202206_AD_PORD_04LIS_01.

Punto 2. b.9)
En referencia ao informe de Enxeñería Municipal-Topografía, onde se indican os
desaxustes entre a delimitación do Plan Parcial e a delimitación do PXOM, na
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documentación presentada con anterioridade, no apartado 2.2 da memoria xustificativa,
adecuación da ordenación ás determinacións do planeamento urbanístico xeral para o
sector, xa se facía referencia a estos desaxustes:
“En referencia as observacións incluídas no informe do servizo municipal de enxeñería do
22/12/2014,

hai que ter en conta que a delimitación contemplada no presente Plan Parcial é

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

Incorpórase nesta documentación o plano PINFS_06XUS-DEL, correspondente coa
xustificación segundo o disposto nos artigos 157 e 158 do RLSG en referencia a necesidaede
de reaxustar a delimitación do ámbito do sector.
Supérponse a delimitación do sector do Plan Parcial que está adaptada a realidade da
estrutura do parcelario catastral e a cartografía actualizada, os elementos naturais
determinantes e os límites dos sistemas existentes, sobre o plano 2-35 de Estrutura Xeral do
PXOM de Lugo coa delimitación que recolle dito Plan Xeral, e que se obtivo da descarga da
información vectorial do visor do SIOTUGA.
Aínda que a superficie bruta que recolle o PXOM é a mesma que se grafía no Plan
Parcial, 321.349 m2, o arquivo vectorial da delimitación deste sector no PXOM é de 321.456
m 2.
Tendo en conta que o ámbito do sector é dun propietario único e tras calcular e grafar
a superficie que se resta e que se suma con respecto a delimitación do PXOM, tense que a
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variación é de 107 m2, que se corresponde cun 0,033% inferior ao 10%, cumprindo co artigo
157.2 do RLSG.
Ademais de quedar recollida dita xustificación no plano indicado tamén se completa a
apartado 2.2 da memoria xustificativa anteriormente sinalado.

II.2.4. Ordenanzas reguladoras necesarias para a súa execución
a) e c.2)
Corríxese a normativa do Plan Parcial no relativo aos usos (TITULO II.- REXIME
URBANISTICO DO SOLO - CAPITULO II. NORMAS XERAIS DE USO), optando por recoller a
normativa do PXOM a este respecto directamente.
Con respecto ás ordenanzas de aplicación faise referencia nas ordenanzas do Plan
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Parcial (TITULO II.- REXIME URBANISTICO DO SOLO - CAPITULO I. ORDENANZAS PARTICULARES
DO PLAN PARCIAL) ás ordenanzas de aplicación correspondentes do PXOM vixente.

II.2.5. Catálogo de elementos que se deben protexer
Neste punto indícase que se debe aclarar que as fichas informativas dos elementos
catalogados que se inclúen no PP na memoria non modifican as fichas do catálogo do
PXOM.
Aínda que na documentación presentada anteriormente xa se indicaba no apartado 7
da memoria informativa con respecto ao análise do patrimonio cultural que estas ficha só
teñen carácter informativo, engádese a frase de que non modifican as fichas do catálogo
do PXOM, frase que tamén se inclúe nas observacións de cada ficha informativa do
presente documento con data de xuño de 2022.

II.2.6. Avaliación económica da implantación
d) e f)
En referencia a estes dous puntos do informe, confirmar que están incluídas as obras
especiais, como desviacións de redes de servizo existentese outras, e a conexión e, se é o
caso, reforzó ampliación dos sistemas xerais existenes, como queda indicado no punto 2 do
estudo económico 27028_PP_202206_AD_EE_01EE, referido á avaliación económica da
implantación dos servizos e da execución das obrasde urbanización.

II.2.7. Estudo de avaliación da mobilidade
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2. j)
Con respecto a clarexar a continuidade da Parcela 5 (Espazo Libre Dotación Local
Público), incorpórase no plano 27028_PP_202206_AD_PORD_02USOS, unha ventana gráfica a
maior escala onde se ve a continuidade entre as dúas zonas verdes coa tipoloxía de paseo
peonil a través dun estreitamento puntual cun sendeiro peonil de 2 metros de largo na zona
onde están as acometidas existentes da rede de gas das Instalacións de Novafrigsa
existentes e que por motivos de funcionamento e de seguridade da empresa deben
manterse na localización actual.
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Fragmento do plano 27028_PP_202206_AD_PORD_02USOS onde se ve a continuidade da Parcela 5 a
través dun sendeiro peonil de 2,00 m de largo

Tamén se indica esta continuidade na imaxe no anexo do estudo da mobilidade
(27028_PP_202206_AD_MX_03.2ANX_MOB) relativa a proposta da rede de itinerarios peonís,
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onde se grafía esta continuidade da Parcela 5 cunha liña verde.

Continuidade da
Parcela 5 con
sendeiro peonil de
largo 2,00 m

Sobre o plano de ordenación sinalase cunha liña verde os sendeiros peonís, cunha liña azulada as
beirarrúas e cunha liña de cor laranxa o carril bici proposto
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II.2.8. Planos de información
1 e 2.b.3)
Complétanse os planos de información nos que se reflicte a situación e o tratamento
dos terreos no plan xeral que desenvolve, indicando as instalación de Novafrigsa existentes,
as edificacións existentes, a zona da depuradora existente, a rede viaria existente (camiño
de Novafrigsa) e a zona verde existente ao sur do sector.
2.a.2) e 2.b.7)
En todos os planos de información do presente documento inclúese unha das ventanas
gráficas con ámbito completo da delimitación do Plan Parcial como mínimo a escala
1/2000, á escala utilizada polo Plan Xeral.
2.b.1)
Actualízase o plano topográfico 27028_PP_202206_AD_PINFS_01TOPO, coas curvas de
nivel cada metro como esixe o artigo 173.2.b.1) do RLSG.
2.b.4) e 2.b.5)
O plano que se incluía repetido en pdf das afeccións na anterior documentación
quítase e incorpórase o plano xeomorfolóxico e de riscos xeolóxicos e naturais en pdf que
non estaba correctamente incorporado:
27028_PP_202206_AD_PINFS_04IOT_AFEC
27028_PP_202206_AD_PINFS_05RISCOS

II.2.9. Planos de ordenación
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1.c)
Achégase o plano de ordenación da rede de saneamento que faltaba na
documentación con data de abril de 2022, coas modificacións indicadas polo Servizo de
Medio Ambiente, que se denomina 27028_PP_202206_AD_PORD_04LIS_02:


Sistema de augas separativo, rede de fecais e rede de pluviais, segundo o que
estable o artigo 76 do RLSG “Condicións do sistema de infraestruturas de redes
de servizo” que sinala a obrigatoriedade de prever redes separadas de
saneamento de augas residuais e pluviais nos novos desenvolvementos
urbanísticos. Así, no punto 3 do citado artigo, indícase expresamente o seguinte:
" 3. Calquera novo desenvolvemento residencial, industrial ou terciario preverá
obrigatoriamente

dúas

redes

de

evacuación

de

augas,

separadas

e

independentes, para augas pluviais e para augas residuais. Incluiranse as
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técnicas de drenaxe urbana sostible para garantir dunha maneira cualitativa e
cuantitativa a volta da auga pluvial ao medio receptor, de acordo coa
normativa técnica correspondente”.
Na memoria xustificativa tamén se indica a previsión da redes separadas de
saneamento de augas residuais e pluviais no ámbito do Plan Parcial.
No plano que se achega tamén se corrixen as indicacións feitas desde o Servizo de
Arquitectura Municipal:


Correción dun tramo da rede que atravesaba a Parcela 1.



A rede de evacuación da Parcela para suministro de combustible pasará a
través da Parcela 5 (zona verde), evitando atravesar a Parcela P2.1.

4
Con respecto ao reaxuste da delimitación do ámbito do sector, o plano que se
incorpora do ámbito no que se reflicten os cambios que xustifican que se cumpre o
establecido nos artigos 157 e 158 do RLSG é o plano PINFS_06XUS-DEL, que se incorpora
como último plano de información, para poder manter as referencias aos planos que se fan
nas partes escritas da memoria do presente documento.

II.3.1. Determinacións urbanísticas xerais do Plan Parcial
E) e G)
Referencia a falta do plano de ordenación de saneamento e a que se debe garantir que a
acometida de abastecemento existente ás instalaciónsde Novafrigsa, pasará a conectarse
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desde a vía públcia, aos que xa se fixo referencia en anteriores puntos desta emenda.
I)
O tema da fixación dos prazos xa se indicou a súa emenda con anterioridade.
K)
Na avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das obras de
urbanización, está incluída a conexión aos sistemas xerais e, se é o caso, as obras de
ampliación ou reforzo deles.

II.3.2. Análise das características cualitativas e cuantitativas das determinacións urbanísticas
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II.3.2.a. Delimitación do ámbito do planeamento
2
Referencia ao plano PINFS_06XUS-DEL, reaxuste da delimitación do ámbito do sector.
II.3.2.b. Cualificación dos terrenos
Como xa se sinalou optase por recoller os usos da normativa do PXOM e as ordenanzas
faise referencia as recollidas no PXOM.
II.3.2.c. Sistemas locais
B
Anteriormente xa se indicou a continuidade da Parcela 5 (Espazo Libre Dotación Local
Público).
Nos planos 27028_PP_202206_AD_PORD_02USOS e 27028_PP_202206_AD_PORD_03LIC_02,
indícanse as tipoloxías na que se inclúen as distintas parcelas adicadas aos sistemas de
Espazos Libres e Zonas verdes, onde e grafían ademais a superficies de cada tipoloxía e as
dimensións en cumprimento do establecido no artigo 70 do RLSG.
Na Parcela P5, 2 zonas de paseo peonil, unha paralela ao carril bici de 3.691 m 2
conectada a través do sendeiro peonil coa outra zona de paseo peonil de 1.871 m 2,
cumprindo cos estándares fixados polo RLSG, que establece unha superficie mínima de 500
m2 e unhas dimensións de largo-ancho mínimos de 10 e 50, respectivamente, e a suma de
ambas zonas cumpre co parámetro de a superficie non representa máis do 50%

da

superficie total computable das reservas de solo para zonas verdes.
O resto da Parcela P5 estará axardinada (superficie 39.855 m2) con sendas peonís
cumprindo cos parámetros dos xardíns que establece unha superficie mínima de 1.000 m2, a
inscripción dunha circuferencia de diámetro de 30 m e un largo mínimo de 15 m.
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A Parcela 4 tamén se identifica e cumpre cos parámetros de xardín (superficie 33.142 m2) con
un carácter peonil nun entorno cunha gran masa de árbores existente.
E, F e J
Neste puntos tamén se fai referencia a ausencia do plano de ordenación da rede de
saneamento.
K
De novo se fai referencia ao tema do prazos do plan de etapas, e duración máxima de 3 anos
para cada etapa.
II.3.3. Outras determinacións urbanísticas
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II.3.3.a. Plans de iniciativa particular
1.a)
Na memoria xustificativa inclúese un último apartado, onde se determina a obriga da
conservación da urbanización:

2.12. OUTRAS DETERMINACIÓNS URBANÍSTICAS
2.12.1. Plan de iniciativa particular
A obrigada conservación da urbanización dos sistemas xerais e locais derivados da
rede viaria, aparcamentos, zonas verdes e espazos libres públicos serán por conta do
municipio.
Na memoria de viabilidade económica , no apartado 1.5. faise unha estimación dos
gastos e ingresos correntes tras a recepción da urbanización, e no punto 1.5.1. a estimación
de gastos correntes da Facenda Pública Municipal, pola ordenación urbanística.
Os gastos anuais previsibles para o Concello correspóndense cos gastos de
mantemento dos viais e os espazos libres e zonas verdes. Os viais non precisarán
practicamente de ningún mantemento durante os primeiros tres anos, en canto á reposición
de lámpadas de iluminación (2-3 anuais), aos que haberá que sumar a reparación do
pavimento, considerándose que cada cinco anos haberá que efectuar un rego asfáltico de
regularización e reposición de baldosas de beirarrúa por un importe aproximado de 5 €/m² e
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unha capa de aglomerado cada 20 anos cun custo duns 10 €/m².
Concepto
Sup. M²
Custo unitario €/m 2
Periodo anos
Mantem ento infraestruturas (Viario con aparcam entos)
Iluminación
14.287
0,15
1
Pavimentos
14.287
5,00
10
Aglomerados
14.287
10,00
20
Limpezas
14.287
0,05
1
Total anual
Mantem ento viario peonil
Iluminación
4.235
0,15
1
Pavimentos
4.235
5,00
10
Limpezas
4.235
0,05
1
Total anual
Mantem ento espazos libres (S.X. incluídos de E.L e D.L. de E.L.)
Man de obra/rego
78.559
0,15
1
Reposición especies
78.559
0,05
1
Total anual
Total custos m antem ento anual

Custo anual
2.143,05
7.143,50
7.143,50
714,35
17.144,40 €
635,25
2.117,50
211,75
2.964,50 €
11.783,85
3.927,95
15.711,80
32.856,20 €

Tras a estimación de Ingresos Correntes da Facenda Pública Municipal no punto
1.5.2., no punto 1.5.3. óbtense un resultado da estimación de Ingresos e Gastos de
mantemento para a Facenda Pública Municipal:
32.856,20 €

Gastos anuais previstos
IBI

850,46 €
8.500,00 €

ICIO

46.430,46 €

SALDO FAVORABLE

13.574,26 €
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A partir dos oito anos previstos de amortización, os ingresos previstos polo ICIO
serán substituídos polos correspondentes ao IAE.
A conservación dos elementos incluídos nas parcelas de adxudicación privadas serán
conservados polo titulares das mesmas, esta conservación será por tempo indefinido.
II.3.3.b. Plans que modifican a ordenación do PXOM
2.b.2)
Neste punto volvese facer referencia a redelimitación do novo ámbitoou sector
indicanco o contido do informe de Enxeñeria Municipal-Topografía que sinala a existencia
de desaxustes e que xa se indicó no presente documento como se fai a súa xustificación.
II.7. Outras observacións
Indica que se debe incorporar na normativa urbanísticao criterio municipal aprobado
plenariamente o día 27.05.2021 respecto ás rasantes nos desenvolvementos de sectores ou
polígono.
Inclúese nas diposicións da normativa urbanística do Plan Parcial:
Artigo 26.- Disposición do criterio municipal respecto ás rasantes
Segundo o criterio interpretativo en relación coa rasante a ter en conta nas
construcións en ladeira nos plans parciais aprobados e incorporados PXOM (UZPIS)
aprobado no pleno ordinario do 27.05.2021:
Debe ser identificado como "talud natural do terreo" ou “rasante de referencia” sobre
a que se vaian a implantar as edificacións, a superficie proxectada que virá xerada pola
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unión mediante lineas rectas que unan as rasantes/aliñacións dos vial superior coas
rasantes/aliñacións do vial inferior, ou perimetrais, de selo caso, evitando así muros de
contencións entre parcelas e nas frontes dos viais.”
As parcelas resultantes que non se edifiquen ó mesmo tempo que se acometa o proxecto
de urbanización quedarán acondicionadas coa superficie definida no párrafo anterior.
En Lugo, xuño de 2022
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