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PARTE I.-

INFORMACIÓN

1.- ANTECEDENTES
O

PLAN

PARCIAL

do

sector

SUD

COESES-CUIÑA

S-1.I

supón

a

ordenación

pormenorizada do sector delimitado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo,
aprobado definitivamente, de forma parcial e condicionada, o 19/01/2012, por Orde do 29
de abril de 2011. Como se indicou na introdución e no análise do documento ambiental
reiniciouse de novo o procedemento ambiental en aplicación da entrada en vigor da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG), formulándose a documentación para a
Avaliación Ambiental Estratéxica, e tralo período de consulta pública por un prazo de dous
meses, do 24/05/2018 ao 24/07/2018, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático, pública no DOG nº 194 (mércores, 10/10/2018) o anuncio do 11 de setembro de
2018, polo que se fai público o Informe Ambiental Estratéxico do Plan Parcial de Solo
Industrial no sector de SUD Coeses-Cuiña S-1.I, no Concello de Lugo, promovido por
Novafrigsa, S.A.
A Resolución deste Informe Ambiental Estratéxico, con data 10/09/2018, é 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 citado informe, do que se
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achega copia no Anexo V. Documentación Complementaria.

Delimitación do Sector S-1.I Coeses-Cuiña sobre o plano 2-35 de Estrutura Xeral do PXOM de Lugo
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2.- CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO TERRITORIO
2.1. ENCADRE TERRITORIAL DO SECTOR
O ámbito territorial sobre o que se desenvolve o presente Plan Parcial correspóndese
como se indicou no punto anterior e no documento ambiental estratéxico co sector definido
no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Lugo como SUD Coeses-Cuiña S-1.I.
O sector sitúase ao sur do núcleo urbano de Lugo, na paraxe de Lamablanca, ao oeste do
rio Miño e ao norte da autovía, entre os núcleos rurais de Vilalvite, pertencente a parroquia
de Santa María Madalena de Coeses, e O Vilar, pertencente a parroquia de Santa Eulalia
de Cuiña. Cara ao sueste atópase o val do rego de Vilalvite, encaixado e semipechado,
que desemboca directamente no tramo intermedio do rio Miño.

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

LUGO

División do termo municipal de Lugo en parroquias. En azul aparecen marcadas as parroquias de
Cuiña e de Coeses e englobado nunha elipse vermella o emprazamento do sector obxecto do
proxecto
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LUGO

Río MIÑO

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

O sector de Solo Urbanizable Delimitado, obxecto da execución do presente Plan
Parcial, como xa se dixo no primeiro parágrafo deste punto 2.1, atópase comprendido entre
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as parroquias de Cuiña e de Coeses, como se pode ver na seguinte imaxe.

Situación dentro do contexto parroquial do sector SUD Coeses-Cuiña S-1.I (en vermello)
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A parroquia de Santa Eulalia de Cuiña está formada por 4 aldeas: Cabo de Vila-CuiñaVilamiñao, Cumbraos, Santalla-Ribeira e O Vilar. Limita pola súa parte norte con Lugo, ao sur
con Coeses, ao leste con San Pedro de Muxa e San Andrés de Castro e ao oeste con Piugos
e Soñar. Atravesan a parroquia os ríos Miño e Bañás, tamén denominado Cumbraos, que
nace en San Pedro de Soñar. Ten sete muíños, algúns dos cales están en ruínas; e sete fontes,
das que cabe reseñar a fonte de Cuiña con lavadoiro cuberto e a fonte de Vila Miñao,
tamén con lavadoiro. Son significativas as paisaxes que engloban toda a ribeira do río Miño,
de gran beleza. As terras máis fértiles ocupan as ribeiras do río Miño. A igrexa ten espadaña
con campanario no núcleo de Cuiña, o cemiterio está arredor da igrexa. Ten unha casa
escola no núcleo de Santalla. As casas son maioritariamente de fábrica tradicional de laxas
e lousas de pizarra, con remarcado de esquinas e ocos con cantería. Nos núcleos máis
próximos a Lugo conviven as novas tipoloxías coas tradicionais.
A parroquia de Santa María Madalena de Coeses está formada por 5 aldeas: Ceza,
Fontemaior, O Batán, O Pombal, Trasfontao-Pollido-Fonteavila-Portanova, Vilalvite e
Ventosiños de Abaixo-Ventosiños de Arriba. Situada a 9 km de Lugo capital, limita ao norte
con Santalla de Cuiña, ao sur con Ribas de Miño, ao leste co río Miño, e ao oeste con Santa
Marta de Fixos e San Pedro de Soñar; ao outro lado do río Miño, limita visualmente coas
parroquias de San Xoán de Pena e Santa Comba. Caracterízase pola abundancia de
montes e ríos. Ademais do Miño, atravesa a parroquia o río de Ponticela, e o de O
Cerderiño, que nace en San Xoán do Campo. Dos numerosos muíños que existen, a maioría
están en ruínas, salvo o de Pombal que segue moendo. Hai unha fonte en cada aldea e
dous lavadoiros, un cerca da igrexa. Hai vides e cultivos na ribeira do Miño, tamén existen
explotacións gandeiras. Nesta parroquia atopamos o castro de Madalena, un dos mellores
conservados do concello, que está situado entre as aldeas de Ceza, Fonte Maior e Porta
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Nova. A igrexa da Madalena de Coeses posúe espadaña e tamén ten un cemiterio, que se
dispón arredor da mesma. Hai dúas capelas, as Virtudes e San Bartolomé en Ventosiños de
Abaixo. Practicamente hai un hórreo en cada casa de labor. As edificacións son pequenas,
de laxas de pizarra, combinada as veces con cantería, con cuberta a dúas augas.
Consérvanse moi ben as tipoloxías tradicionais.

2.2. MEDIO FÍSICO
A continuación realízase unha caracterización do medio físico correspondente ao
territorio ocupado polo sector obxecto do presente Plan Parcial.
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2.2.1. Xeoloxía
A información xeolóxica gráfica que se adxunta foi obtida do Mapa Xeolóxico de
España, a escala 1:50.000 do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, concretamente
localizase na folla nº 72 do Mapa Xeolóxico de España, do Instituto Xeolóxico e Mineiro de
España.

Mapa xeolóxico de Galicia, folla nº 72 do Mapa xeolóxico de España
(fonte: Instituto Xeolóxico e Mineiro de España)

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

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

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
7 de 89
APROBACIÓN DEFINITIVA - XUÑO 2022

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

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

2.2.3. Climatoloxía
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Como se recolleu na documentación presentada para a Avaliación Ambiental
Estratéxica, realizouse unha caracterización dos principais factores climáticos da área de
estudo, a partir dos datos obtidos da Estación Meteorolóxica de Lugo Punto Centro,
pertencente ao Instituto Nacional de Meteoroloxía.
Así, e a grandes rasgos, o clima da área de estudo caracterízase en función do índice
fitoclimático empregado do seguinte xeito:
•

Aridez de Martonne: Ningún mes presenta aridez patente

•

Clasificación climática de Köppen Mesotermal: Templado-húmido

•

Termo-pluviométrico de Dantín-Revenga: Zona húmida
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O clima é de tipo oceánico de transición, unha variante do clima oceánico que se
diferencia por presentar unha amplitude térmica importante, tanto diaria como anual
debido a súa distancia co mar e non recibir o seu efecto suavizante. Así é que nalgunhas
ocasións, pode haber nevadas suaves.
A continuación mostrase o climograma.

Gráfica co climograma da zona (fonte: Instituto Nacional de Meteoroloxía)

A temperatura media anual está en torno aos 12ºC. Os invernos acostuman ser fríos,
con unha temperatura mínima media de 6ºC en decembro-xaneiro. Os veráns son suaves,
con medias de 19ºC no mes de agosto, sendo as temperaturas de xullo de soamente un
grao menos.
As precipitacións anuais non son tan abundantes como no resto de Galicia, e rondan
os 1.000 litros, con máximas medias de 143 mm no mes de decembro, e mínimas en xullo con
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33 mm. A proximidade ao val do río Miño, fai que toda a zona teña abundante humidade
ambiente que favorece a presenza de néboas.
Os valores de evapotranspiración potencial (ETP) son relativamente baixas na
totalidade do territorio. O balance hídrico toma valores positivos para toda o área como
consecuencia da escasa ETP e as elevadas precipitacións. Sen embargo cabe destacar a
presenza dunha importante superficie nos tramos medios e inferiores do val do Miño.

2.2.4. Hidroloxía
A nivel xeral, a zona obxecto de estudo pertence á cunca Hidrográfica do Miño,
dependente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
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O río Miño circula de Norte a Sur por lado Oeste da cidade Lugo formando numerosos
meandros, como se pode observar na figura da páxina 4 do presente documento, a zona ámbito
de estudo queda ao suroeste da cidade de Lugo, e na marxe dereita do curso do río Miño
existindo unha diferenza de cota no punto mais desfavorable (zona sureste do sector) de 75 m.

Sección esquemática coa diferencia de cota mais desfavorable entre o sector e o cauce do río Miño

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

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

Distancia do sector ao rego de Vilalvite:
0,38 Km = 3.800 metros
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Vendo o estudo de inudabilidade do río Miño na zona do ámbito de estudo do
presente documento vemos que o sector non está afectado por ningunha das posibles
afeccións hidraúlicas: zona de fluxo preferente, zona de dominio público hidraúlico, zona de
servidume, zona de polícia, zonas inundables e avenidas de período de retorno de 100 e 500
anos.

Imaxe do visor cartográfico SNCZI-IPE do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente co
leito do Río Miño ao seu paso pola zona próxima ao ámbito do sector SUD Coeses-Cuíña S-1.I con
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parte das afeccións do estudo de inundabilidade.

2.2.5. Paisaxe
Como se mencionou no apartado de hidroloxía cara o sureste atópase o val do rego
de Vilalvite, encaixonado e semipechado, este val caracterízase por presentar unha
vexetación de ribeira arborada con un grao de conservación media-alta como consta na
ficha do estudo medioambiental do sector.
Ao noreste do sector existe unha mancha arborada mixta, con especies autóctonas e
outras con especies de repoboación que contactan coas ladeiras do val do Miño incluídas
no PEPRIM (Plan Especial de Protección do Río Miño).
O ámbito caracterízase por unha zona de pastos e de repoboación de eucaliptos ao
Oeste, por unha zona enriquecida de masas arbóreas mixtas en todo o límite oriental, que nos
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2 últimos anos parte xa foron tallados, como se pode ver na ortofoto aérea realizada no 2020;
no límite norte (septentrional) este sector colinda cunha zona de protección dun conxunto de
depósitos arqueolóxicos, aínda que non existe ningún tipo de vinculación coñecida.

Masa arbórea colindante co sector na marxe esquerda, ao oeste do ámbito do Plan Parcial
(Imaxes anteriores ao ano 2020)
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Ortofoto 2020, parte da masa arbórea colindante co sector na marxe esquerda foi tallada
(fonte: visor do PBA )

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

Imaxes do carácter agrario do entorno do sector do Plan Parcial
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Núcleo Rural de O Vilar ao Norte do Sector pertencente a parroquia de Cuiña.

Núcleo Rural de Vilalvite ao Sur do Sector pertencente a parroquia de Coeses.
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3.- USOS, EDIFICACIÓNS E INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
3.1. USOS E EDIFICACIÓNS
O uso existente é o industrial, de carácter agroalimentario. Con respecto as
edificacións dentro do sector xa hai ubicada unha fábrica industrial de produtos cárnicos,
pertencente a Novafrigsa, S.A. (Grupo Coren). A fábrica conta cunha serie de naves e
construcións destinadas como xa se dixo anteriormente a industria de carácter
agroalimentaria, como son o matadoiro de gando vacún, a estación de elaboración de
produtos cárnicos, a zona de secado de xamóns, a zona de administración, así como os
aparcadoiros, e demais infraestruturas asociadas a estas instalacións, como son a planta de
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O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

coxeneración, a depuradora, o centro de transformación…

Fotografías recentes das instalacións correspondentes á industria agroalimentaria xa presente no
ámbito deste Plan Parcial
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Vista aérea do ámbito, na que se pode ver a existencia de naves xa consolidadas no sector

3.2. INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
3.2.1. Rede de abastecemento
Ao

tratarse

dunha

industria

agroalimentaria

cunha

actividade

relativamente
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importante, esta xa conta cun sistema de abastecemento de auga propio, independente
das redes municipais. Trátase dunha captación que toma a auga dos cursos fluviais
próximos, e da que se solicitou novamente a concesión de augas, expediente A/27/31536,
segundo consta no BOP Nº 232 da Deputación de Lugo (venres 08/10/2021), con destino a
usos industriais cun caudal de auga solicitado de 15,7 l/s. de auga do río Miño na súa marxe
dereita no lugar de Lamablanca, no paraxe de Caneiro de Vilar, na parroquia de Coeses,
no término municipal de Lugo, a cal xa contaba coa correspondente autorización
outorgada polo organismo de cunca (Confederación Hidrográfica Miño-Sil), tendo
comunicación de resolución de Expediente de aproveitamento de auga de 15,7 l/s. de
auga do río Miño na súa M.D. no lugar de Lamablanca, paraxe Caneiro de Vilar, pqa. De
Coeses, T.M. de Lugo, con destino a usos industriales (matadero industrial), co número de
referencia A/27/03736 e sendo o titular Novafrigsa, S.A., para o período comprendido entre o
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04/10/2004 ao 16/08/2018, e que xa fora obxecto de renovación de solicitude de concesión
de augas

con data 14/08/2017 constando na CHMS, co número de expediente antes

citado A/27/31536.
Achégase na documentación complementaria copia do anuncio do BOP de Lugo
citado anteriormente (nº 232 do 08/10/2021), do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o
Reto Demográfico, Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A. Comisaría de Augas, de
que en dito organismo se formulou a petición para usos industriais por parte de Novafrigsa
S.A., para un caudal de auga solicitado de 15,7 l/s.
Como xa se indicou na introdución e tamén no documento ambiental estratéxico na
ficha do sector que figura no Plan Xeral, indicábase que 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.
Recolléndose na seguinte táboa da memoria do PXOM, extraída do análise e
xustificación sobre a capacidade de soporte do sistema hídrico en relación aos
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desenvolvementos previstos no citado PXOM:

Sector

COESES-CUIÑA S.1-I

Superficie

321.349 m2

Superf. Edific.

112.472 m2
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Demanda

Q medio
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m3/día

l/seg

971,76

11,25
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Vista aérea do ámbito indicando a acometida existente desde o río Miño

3.2.2. Rede de saneamento
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No que respecta á xestión de efluentes, disponse de sistema de recollida de augas
pluviais independente do sistema de recollida para augas industriais. As augas residuais
industriais e sanitarias son tratadas na estación de tratamento con que conta a propia
empresa (depuradora). As augas pluviais recollidas conectan coas anteriores xa depuradas
nunha arqueta (tanque de tormentas) previa vertedura ao medio (cauce próximo).
Todos estes datos (tanto de abastecemento como de saneamento) contarán coas
correspondentes autorizacións dos organismos implicados, o que avala a suficiencia das
intraestruturas á hora de dar cobertura ás actividades (industria agroalimentaria) que
actualmente se desenvolven no sector.
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Vista aérea do ámbito indicando a canalización desde a depuradora ata o punto de vertido existente

Vista da zona de saída da depuradora

Vista da zona do punto de vertido

Ao igual que acontecía co abastecemento, no PXOM vixente indicábase que 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 (non é o caso), sería posible efectuar acometidas ás infraestruturas que o Plan
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Xeral prevé instalar nas inmediacións do sector. Este feito, contémplase na ficha do sector
que aparece na normativa urbanística do PXOM.
Caudais de pluviais e fecais segundo o Plan Xeral:

Caudal de chuvia
Sector

Uso

Superficie

T=10 anos

Caudal de fecais (m)
l/seg

l/seg
COESES-CUIÑA S.1-I

R (0,9)

321.349 m2

3.831,12

21,59

En síntese, na seguinte táboa indícanse as características principais do sistema de
abastecemento e saneamento para o sector de solo urbanizable delimitado obxecto do
Plan Parcial segundo se recolle no PXOM:

Sector
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COESES-CUIÑA S.1-I

Superficie

321.349 m2

Edificabilidad

Superficie

Abastecemento

Saneamento

e máxima

edificable

Q medio

Caudal fecais

(m2/m2)

máxima (m2c)

(m3/dia)

(l/seg)

0,35

112.472

971,76

21,59

Pero estes datos recollidos no PXOM non se axustan a realidade do sector.
Incorpórase nesta parte da memoria relativa a información o que xa se incorporou na
introdución, no apartado da análise do documento ambiental, onde se fixeron 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
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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
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:
- 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
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
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respecta á xustificación da demanda de recursos hídricos necesarios, ao non ser
posible xuridicamente abastecer os terrenos municipais desde unha concesión
titularidade de Novafrigsa.
- 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.
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- 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
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.
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
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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
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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
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:
- 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.
- 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
se solicitou a modificación de características da mesma para a inclusión dos caudais
de augas residuais que se xerarían polo desenvolvemento do PP.
- 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
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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.

3.2.3. 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

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
22 de 89
APROBACIÓN DEFINITIVA - XUÑO 2022

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

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 coxeración de 5020
kW de potencia eléctrica.

Vista aérea do ámbito indicando a rede eléctrica existente

Este proxecto de novas instalacións de recuperación térmica baseadas na
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
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necesarias na rede local para poder levar a cabo este subministro.
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Rede eléctrica existente nas instalacións de Novafrigsa (acometida da Compañía Unión Fenosa Distribución (UFD))

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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Transformador de M.T. na zona de secado de xamóns

Transformador de M.T. na zona de matadeiro e administración

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

Deste xeito, o sector obxecto do Plan Parcial, é independente (ao igual que acontece
cos sistemas de abastecemento e saneamento) no que ao subministro e/ou produción de
enerxía eléctrica se refire.
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3.2.4. Xestión de residuos
A xestión de residuos urbanos no municipio de Lugo realízase conforme ao establecido
no Plan de Xestión de Residuos de Galicia, polo que se implantou a recollida selectiva como
un xeito de conseguir a valoración dos residuos. Deste xeito, e de acordo coa lexislación e
planifiación vixente, o Concello de Lugo atópase adherido ao sistema de xestión da
Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA), polo cal os residuos son entregados á
Ecoplanta de Lugo, desde a cal son trasladados ás instalacións de Cerceda para a súa
completa xestión.
Ao tratarse dun sector con actividade industrial, os residuos propios da súa actividade
son administrados mediante xestores autorizados, como pon de manifesto a autorización
ambiental integrada vixente, coa que conta a empresa.

3.2.5. Rede viaria
O acceso principal realizase a través da estrada municipal de doble sentido,
denominada “Camiño de Novafrigsa” que une as estradas provinciais CP-2907 e CP-2906, en
bo estado de conservación e que soportan o tráfico baixo relacionado cos vehículos lixeiros
ou pesados que se dirixen ás instalacións industriais existentes.

3.2.6. Rede gasoducto
Nestes condicionantes urbanísticos do Sector de Solo Urbanizable Delimitado,
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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segundo o Plan Xeral de Ordenación Municipal vixente no Concello de Lugo, no ámbito
aparece grafado o trazado dun gasoducto, que se indica no plano I-05.4. INFORMACIÓN:
REDE GAS EXISTENTE e no plano I-06. INFORMACIÓN: AFECCIÓNS FÍSICAS E XURÍDICAS, do
Plan Parcial, dito trazado tamén se recolle na folla 0097A-0802, mapa de afeccións
territoriais, do Documento de Aprobación Definitiva do Plan Básico Autonómico (PBA) como
proxecto sectorial, dito gasoducto da servizo as propias instalacións de Novafrigsa S.A, do
grupo Coren e estaba conectado co establecemento Gas Natural Distribución SDG, S.A., de
Gas Natural Licuado, ubicado na marxe noroeste do camiño de Novafrigsa, enfrente do
ámbito delimitado do Plan Parcial; pero dito establecemento de Gas Natural Licuado foi
desmantelado entre o 2.019 e 2.020 como se pode ver nas seguintes imaxes.
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Vista da zona de acceso as instalacións de NOVAFRIGSA e acceso as instalacións de Gas Natural
Distribución SDG, S.A. Fotografía do ano 2.018

Vista actual da zona de acceso ás instalacións de NOVAFRIGSA e acceso a parcela onde estaba
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ubicada a instalación de Gas Natural Distribución SDG, S.A. que foi desmantelada entre o 2.019 e 2.020

Fragmento da folla 0097A-0802, mapa de afeccións territoriais, do Documento de AD do PBA
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Realízase a consulta por medio do promotor do Plan Parcial a través da Xestión de
Accesos á Distribuidora sobre as características do gasoducto existente. Achégase a
continuación copia da solicitude de información:
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A empresa Inkolan como

suministradora online de planos de redes de servizos

públicos: auga, gas, electricidade, telecomunicacións e redes municipais, achegou a
información dixital cartográfica das infraestrutura de rede de gas e electricidade
propiedade de Nedgia Galicia, S.A. e de UFD distribución Electricidade, S.A., ambas do
Grupo Naturgy.

Incorporación do trazado da rede de gas existente no ámbito da Delimitación do Plan Parcial
facilitada por Inkolan sobre a cartografía do Plan actualizada
(acometida de gas realizada pola empresa Nedgia Galicia, S.A.)

Neste plano, grafíase a situación aproximada da rede propiedade de Nedgia no
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momento da súa instalación, indicando o seu trazado, o material da canalización que é de
aceiro (AO) e o seu diámetro reflexado en pulgadas. Achégase a equivalencia de pulgadas
a milímetros na seguinte táboa:
Pulgadas (“ ou pu)

Milímetros (mm)

4
6
8

100
150
200

Con respecto a profundidade da canalización comunicouse telefónicamente cunha
das persoas de contacto da empresa operadora (Nedgia Galicia S.A.) reflexada na carta
de acompañamento das condicións xerais de información que se achegou coa
documentación facilitada a través de Inkolan. Dita persoa de contacto para o municipio de
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Lugo indicou que esta instalación de gasoducto está a aproximadamente a 1m – 1,20 m de
profundidade.
No desenvolvemento do Plan Parcial teranse en conta as determinacións da
normativa vixente nesta materia así como as condicións particulares da compañía
distribuidora.
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4.- ESTRUTURA DA PROPIEDADE
En canto á distribución de propiedades, a sociedade promotora ao inicio da
tramitación do Plan Parcial era propietaria da maior parte do terreno incluído no sector,
excepto de unha parcela de 1.078 m² (Parcela 188 do Polígono 133 con referencia catastral
27900A133001880000SB) no interior, que adquiriu Novafrigsa, S.A. por compra-venta este
mesmo ano 2022, sendo actualmente Novafrigsa, S.A. o propietario único de todo o sector,
no Anexo V da memoria xustificativa, referido á documentación complementaria achégase
copia do acordo de compra-venta de dita parcela.
RELACIÓN DE PROPIETARIOS CATASTRAIS DO SECTOR DE SUD COESES - CUIÑA S-1.I

REFERENCIA CA TA STRAL

SUPERFICIE
CA TA STRAL DA
PARCELA (m²)

002001700PH15H0001DG
27900A 133001880000SB
27900A 133002080000SE
27900A 133002120000SS
27900A 134007120000SQ

154.734
1.078
247
152.255
40.377

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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SUPERFICIE TOTAL DO SECTOR S-1.I

SUPERFICIE A
OCUPA R (m²)
154.734
1.078
247
152.255
13.035

PROPIETARIO
NOVA FRIGSA,
NOVA FRIGSA,
NOVA FRIGSA,
NOVA FRIGSA,
NOVA FRIGSA,

S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.

DOMICILIO PROPIETARIO

(GRUPO COREN)
(GRUPO COREN)
(GRUPO COREN)
(GRUPO COREN)
(GRUPO COREN)

LAMA BLANCA
LAMA BLANCA
LAMA BLANCA
LAMA BLANCA
LAMA BLANCA

-

COESES (LUGO)
COESES (LUGO)
COESES (LUGO)
COESES (LUGO)
COESES (LUGO)

321.349

Fragmento do plano de información PINFS_02CATASTRO. INFORMACIÓN DO SECTOR: PARCELARIO CATASTRAL.
Delimitación do ámbito do sector sobre o plano da estrutura do parcelario catastral actualizado
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5.- CONDICIONANTES URBANÍSTICOS ESTABLECIDOS POLO PLAN XERAL
Os condicionantes urbanísticos establecidos para o ámbito do presente Plan Parcial
veñen definidos e reflexados nas fichas contidas na documentación do Plan Xeral de
Ordenación Municipal vixente no Concello de Lugo, aprobado definitivamente, de forma
parcial e condicionada, por Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas de 29 de abril de 2011. Estas fichas do PXOM nas que se recolle o sector
urbanizable están na normativa urbanística e no estudo medioambiental.
Na ficha do sector que aparece na normativa urbanística do PXOM, recóllense as
determinacións de ordenación xeral, as cesións mínimas para dotacións locais, a xestión e
execución do planeamento, así como as condicións particulares da ordenación, as
condicións particulares das infraestruturas e as medidas de control ambiental.
No estudo medioambiental, no seu anexo IV, inclúense as fichas de caracterización de
sectores urbanizables, onde o sector SUD Coeses-Cuiña S.1.I conta coa súa propia ficha e
coas indicacións medioambientais correspondentes.
A continuación adxuntánse no presente documento do Plan Parcial as fichas
mencionadas do PXOM, así como a ficha do catálogo correspondente ao elemento
catalogado dentro do sector CU-4, que é o Cruceiro de Lamabranca. Trátase dun cruceiro
que se atopa en bo estado de conservación, con grao de protección integral, segundo
recolle o PXOM vixente, ao ser considerado Ben de Interese Cultural en aplicación do
Decreto 571/1963. Con respecto ao patrimonio, terase en conta a nova lexislación vixente,
Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, en vigor desde o 16 de agosto
de 2016, que dí que os hórreos, cruceiros e petos de ánimas dos que existan evidencias que
poidan confirmar a súa construción con anterioridade a 1901 teñen a consideración de
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BENS DE INTERESE CULTURAL sendo a súa protección integral, como se recolle no artigo 92.1
da citada lei de patrimonio.
Na ficha do catálogo as coordenadas UTM están no sistema de referencia ED50, na
actualidade este sistema é sustituído polo sistema ETRS89, polo que as coordenadas do
cruceiro son, X: 619.610 e Y: 4.757.880, sendo o seu huso o 29.
Achégase a ficha do catálogo do xacemento arqueolóxico de “Trigás (muralla)”,
recollido no PXOM co código GA27028150 (punto 5.4. deste documento), xa que como
indica o informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural incorporado ao Informe
Ambiental Estratéxico, o contorno de protección do xacemento é lindeiro coa delimitación
do sector e nesta zona proponse ampliar e mellorar o viario e as redes de instalacións, o que
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supón unha afección directa. As coordenadas ETRS89 deste elemento arqueolóxico son, X:
619.275 e Y: 4.758.226.
Aínda que trala prospección arqueolóxica realizada e segundo o informe presentado
do que se acompaña copia neste documento (Anexo IV da memoria), indícase que non hai
ningún tipo de cautela ou cambio con respecto ao que se coñecía na parcela, e que o
desenvolvemento do plan é compatible co patrimonio da zona, faise constar expresamente
que durante os traballos de prospección levados a cabo non se recolleron materiais de
valor ou interese arqueolóxico.
Polo

que

ningún

dos

xacementos

é

susceptible

de

verse

afectado

polo

desenvolvemento do Plan Parcial aquí contemplado.
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 descripción do informe
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 construccións do núcleo rural catalogado de O Vilar (ou Vilar) que aínda cando
se atopan moi próximas as instalacións industriais de Novafrigsa están
notablemente inferior, de xeito que ningunha

a unha cota

construción supera a rasante da estrada

anexa, non existindo polo tanto unha liña visual directa que afecte o espazo.
Inclúese neste documento, no punto 5.5, a ficha do núcleo rural protexido de O Vilar
como aparece no PXOM, que ten a referencia PEPNR-12, núcleo da parroquia de Santa
Eulalia de Cuiña que será obxecto do planeamento de desenvolvemento a través dun
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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Especial de Protección, de maneira que se garantice a súa conservación, o seu
mantemento e a recuperación dos valores morfolóxicos e tipolóxicos do asentamento, e a
súa integración na paisaxe.
Nestes condicionantes urbanísticos do Sector de Solo Urbanizable Delimitado, como xa
se indicou no punto 3.2.6. Rede gasoducto, segundo o Plan Xeral de Ordenación Municipal
vixente no Concello de Lugo, no ámbito aparece grafado o trazado do gasoducto, que
tamén aparece na folla 0097A-0802, mapa de afeccións territoriais, do Documento de
Aprobación Definitiva do Plan Básico Autonómico (PBA) como proxecto sectorial.
En canto á afección derivada da existencia do trazado do gasoducto, recóllese o
indicado na lexislación consolidada de aplicación, citada na memoria xustificativa do
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cumprimento da Orde de 13 de novembro de 2009,que figura no PXOM vixente do Concello
de Lugo; que fai referencia ao artigo 5.1 da Lei 34/1998 de hidrocarburos, modificado pola
Lei 12/2007 do 2 de xullo e que establece o seguinte:

Artigo 5. Coordinación con plans urbanísticos e de infraestruturas viarias.
1. A planificación de instalacións de transporte de gas e de almacenamento de
reservas estratéxicas de

hidrocarburos,

así

como os criterios xerais para

o

emplazamento de instalacións de suministro de productos petrolíferos ao por menor,
deberán terse en conta no correspondente instrumento de ordenación do territorio, de
ordenación urbanística ou de planificación de infraestruturas viarias segundo
corresponda, precisando as posibles instalacións, calificando adecuadamente os
terrenos e establecendo as reservas de solo necesarias para a ubicación das novas
instalacións e a protección das existentes.
A planificación de instalacións a que se refiere a letra g) do número 3 do artigo 4
tamén será tomada en consideración na planificación de estradas.
O Real Decreto 1434/2002 polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro e procedementos de autorización de instalacións de gas
natural, establece limitacións á plantación de árbores e a prohibición de edificación na
franxa definida pola gabia onde van aloxadas as canles de gas incrementada nas
distancias de seguridade reglamentarias a ambos lados da mesma. Esta limitación é
independente da clase de solo pola que discurra a canle.
A aplicación da lexislación urbanística non implica a clasificación como solo rústico
especialmente protexido de protección de infraestruturas as franxas de terrenos que

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

constituen as distancias de seguridade das canles de gas, cando éstas discurren por solo
urbanizable.
Tamén

se

establecía

a

seguinte

determinación

nas

Condicións

particulares

das

infraestruturas para os gasoductos: Deberán respetarse as especificacións da lexislación
sectorial vixente, impóndose as correspondentes limitacións de uso.
Estas determinacións incorporaranse nun novo apartado dentro do punto 9.2.
Condicións particulares para proxectos de urbanización do artigo 9 das ordenanzas
reguladoras do Plan Parcial, onde tamén se terán en conta os condicionantes particulares
da compañía da rede de distribución de gas na zona do Plan Parcial para os traballos que
se realizarán na proximidade de dita instalación.
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5.1. FICHA DA NORMATIVA URBANÍSTICA DO PLAN XERAL
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5.2. FICHA DO ESTUDO MEDIOAMBIENTAL DO PLAN XERAL
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5.3. FICHA DO CATÁLOGO DO

PLAN XERAL CORRESPONDENTE AO CRUCEIRO

DE

LAMABLANCA
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5.4.

FICHA

DO

CATÁLOGO

DO

PLAN

XERAL

CORRESPONDENTE

AO

XACEMENTO

ARQUEOLÓXICO DE TRIGÁS (MURALLA)
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5.5. FICHA DO CATÁLOGO DO PLAN XERAL CORRESPONDENTE AO NÚCLEO RURAL O VILAR
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6.- NORMATIVA SECTORIAL E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO NO ÁMBITO
6.1. MARCO NORMATIVO
A normativa e determinacións do Plan Parcial estarán sometidas ás determinacións
que esixen a lexislación urbanística e sectorial de obrigada aplicación, tanto de carácter
comunitario, ou estatal, como autonómico ou local, do mesmo modo que recoñece a
preeminencia das competencias propias das respectivas administracións.
O documento do Plan Parcial redáctase conforme á ordenación legal vixente. Así,
entre outras, cúmprense as seguintes disposicións e normativas sectoriais:
a) Normativa local
- Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Lugo, aprobado definitivamente,
de forma parcial e condicionada, por Orde da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas de 29 de abril de 2011.
- Ordenanzas municipais do Concello de Lugo que lle sexan de aplicación.
- Criterio interpretativo en relación coa rasante a ter en conta nas construcións en
ladeira nos Plans Parciais aprobados e incorporados ao PXOM (UZPIS) aprobado en
Pleno Ordinario do 27.05.2021.

b) Normativa autonómica
- Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
- Resolución do 21 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Ordenación do
Territorio e Urbanismo, pola que se aproba a actualización do Plan Básico autonómico
de Galicia.
- Decreto 100/2021, do 24 de xuño, polo que se aproba o Catálogo de estradas da
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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Rede autonómica de estradas de Galicia.
- Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.
- Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios
e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios.
- Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á
reactivación económica de Galicia.
- Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.
- Lei 4/2021, do 29 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas.
- Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.
- Decreto 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe
de Galicia.
- Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
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- Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das normas técnicas de planeamento
urbanístico de Galicia.
- Decreto 92/2019, do 11de xullo, polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de
setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo
de Galicia.
- Orde do 23 de maio de 2019 pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e
nas súa vías de servizo.
- Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas de
Galicia.
- Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
- Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de
Galicia.
- Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
- Orde do 10 de marzo do 2017 pola que se establecen os modelos normalizados e
solicitudes para a inscrición, modificación e certificación de datos no Rexistro de
Planeamento Urbanístico de Galicia, previstas no Decreto 143/2016.
- Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.
- Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de
regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, en
relación coa Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da
competitividade económica de Galicia.
- Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
- Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
- Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia

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

ou de excepcional interese.
- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia.
- Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
- Lei 6/2015, do 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 8/2013, do 28 de xuño, de
Estradas de Galicia.
- Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.
- Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa
administración.
- Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
- Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.
- Decreto 151/2014, do 20 de novembro, de sanidade mortuoria de Galicia.
- Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de
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conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan
Director da Rede Natura 2000 de Galicia.
- Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.
- Lei 9/2013, do 19 de decembro, de emprendemento e da competitividade
económica de Galicia.
- Lei 8/2013, de 28 de xuño, de Estradas de Galicia.
- Decreto 59/2013, do 14 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de
novembro, de Augas de Galicia, en materia de execución e explotación de
infraestruturas hidraúlicas.
- Decreto 211/2012, do 25 de outubro, polo que se regula o procedemento para a
obtención da autorización comercial autonómica.
- Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións
Agrarias de Galicia.
- Lei 8/2012, do 29 de xuño, de Vivenda de Galicia.
- Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia que modifica á Lei 3/2007, do 9 de
abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e á Lei 13/1989,
de 10 de outubro, de montes veciñais de man común.
- Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do
Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.
- Lei 12/2011, do 26 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas.
- Orde do 3 de outubro de 2011, pola que se actualiza o Catálogo Galego de Árbores
Senlleiras.
- Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o Decreto 88/2007, do 19 de
abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies amenazadas e se actualiza
dito catálogo.
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- Decreto 19/2011 de 10 de febreiro, aproba definitivamente as Directrices de
Ordenación do Territorio.
- Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, derogada
parcialmente pola Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos
públicos e da boa administración.
- Lei 13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia.
- Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, polo que se aproban as normas de
habitabilidade de vivendas de Galicia.
- Lei 9/2010, de 4 de novembro, Augas de Galicia.
- Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre solos potencialmente contaminados e
procedemento para a declaración de solos contaminados.
- Lei 10/2008, do 3 de novembro, de Residuos de Galicia.
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- Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de
Galicia.
- Lei 7/2008, do 7 de xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia.
- Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos
humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia.
- Lei 3/2008, do 23 de maio, de Ordenación da Minaría de Galicia.
- Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio
e do litoral de Galicia.
- Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de Especies
Ameazadas, modificado polo Decreto 167/2011, do 4 de agosto.
- Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia.
- Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores
senlleiras.
- Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos ríos galegos.
- Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á prevención
de incendios forestais, á protección de asentamentos no medio rural e á regulación de
aproveitamentos e repoboacións forestais.
- Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico de produción e
xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.
- Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural de
interese local e a figura de espazo privado de interese natural.
- Decreto 132/2005, do 28 de abril, polo que se modifica o decreto 110/2004, do 27 de
maio, polo que se regulan os humedais protexidos.
- Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como

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

Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais.
- Decreto 308/2003, de 26 de xuño, relación de estradas de titularidade da Comunidade
Autónoma de Galicia.
- Lei 8/2002, do 18 de decembro, de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia.
- Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza de Galicia.
- Decreto 295/2000, do 21 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 1/1995, do 2 de
xaneiro, de protección ambiental de Galicia, en relación co pacto ambiental na
Comunidade Autónoma de Galicia.
- Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, de Regulamento de Desenvolvemento e Execución
da Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas da Comunidade
Autónoma de Galicia, modificado polo Decreto 74/2013, do 18 de abril, para a súa
adaptación á Directiva 95/16/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de
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xuño, sobre aproximación das lexislacións dos Estados membros relativas a ascensores.
- Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da lei do solo de Galicia.
- Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na
Comunidade Autónoma de Galicia.
- Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación
da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais.
- Lei 8/1997, do 20 de agosto, de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas
na Comunidade Autónoma de Galicia, derogada parcialmente pola Lei 10/2014, do 3
de decembro, de accesibilidade.
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia.
- Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia, modificada
pola Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia do ordenación do
territorio e do litoral de Galicia, e modificada pola Lei 15/2010, do 28 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas.
- Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se lle dá nova redacción á disposición
derrogatoria única da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de
Galicia.
- Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental da Comunidade Autónoma de
Galicia.
- Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial.
- Decreto 327/1991, do 4 de outubro, de Avaliación de Efectos Ambientais para Galicia.
- Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de Avaliación de Impacto Ambiental para
Galicia.
- Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.
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- Regulamento de Planeamento (R.P.) R.D. 2159/1978 de 23 de xuño, Regulamento de
Xestión Urbanística (R.X.) R.D. 3288/1978 de 25 de agosto, Regulamento de Disciplina
Urbanística para o Desenvolvemento e Aplicación da Lei do Solo de Galicia Decreto
28/1999 de 21 de xaneiro, todos eles nas condicións establecidas na Disposición
Transitoria Oitava da Lei 2/2016.

c) Normativa estatal
-

Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética.

-

Real Decreto 123/2017, do 24 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre
dominio público radioeléctrico, polo que se modifica o Real Decreto 1066/2001, do
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28 de setembro, Regulamento que establece as condicións de protección do
dominio público radioeléctrico.
-

Real Decreto 18/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os Plans de xestión do
risco de inundación das demarcacións hidrográficas do Guadalquivir, Segura, Júcar
e da parte española das demarcacións hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Tajo,
Guadiana, Ebro, Ceuta e Melilla.

- Real Decreto Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación.
- Real Decreto 18/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os Plans de xestión do
risco de inundación das demarcacións hidrográficas do Guadalquivir, Segura, Júcar e
da parte española das demarcacións hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Tajo,
Guadiana, Ebro, Ceuta e Melilla.
- Real Decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos Plans
Hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura e Júcar, e da parte española das demarcacións hidrográficas
do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana e Ebro.
- Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo

que se aproba o texto

refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana.
- Real Decreto 984/2015, do 30 de outubro, polo que se regula o mercado organizado
de gas e o acceso de terceiros ás instalacións do sistema de gas natural.
- Lei 38/2015, do 29 de setembro, do Sector Ferroviario.
- Lei 37/2015, do 29 de setembro, de Estradas.
- Lei 8/2015, do 21 de maio, pola que se modifica a Lei 34/1998, do 7 de outubro, do
Sector de Hidrocarburos, e pola que se regulan determinadas medidas tributarias e
non tributarias en relación coa exploración, investigación e explotación de
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hidrocarburos.
- Lei 30/2014, do 3 de decembro, de Parques Nacionais.
- Lei 9/2014, do 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións.
- Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental, que deroga ao R.D.L.
1/2008, do 11 de xaneiro, que aproba o texto refundido da Lei de avaliación de
impacto ambiental de proxectos, á Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos
efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, e ao R.D. 1131/1988,
do 30 de setembro, co Regulamento para a execución do R.D.L. 1302/1986, do 22 de
xuño, de avaliación de impacto ambiental. Modifica a Lei 42/2007, do 13 de
decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade e ao R.D.L. 1/2001, do 20 de
xullo, que aproba o texto Refundido da Lei de Augas.
- Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de
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
50 de 89
APROBACIÓN DEFINITIVA - XUÑO 2022

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

especies exóticas invasoras.
- Lei 8/2013, do 26 de xuño, de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbanas.
- 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.
- Real Decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico
para a Certificación da Eficiencia Enerxética dos edificios.
- Lei 12/2012, do 26 de decembro, de Medidas Urxentes de Liberalización do comercio e
de determinados servizos.
- Lei 11/2012, do 19 de decembro, de medidas urxentes en materia de medio ambiente.
- Real Decreto 344/2012, do 10 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica
básica do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.
- Real Decreto 1492/2011, do 24 de outubro, aproba o Regulamento de valoracións da
Lei do Solo, derogada parcialmente pola Lei 8/2013, do 26 de xuño, de Rehabilitación,
Rexeneración e Renovación Urbanas, e deroga parcialmente ao Real Decreto
3288/1978 de 25 de agosto, que aproba o regulamento de xestión urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana.
- Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do listado de
especies silvestres en réxime de protección especial e do catálogo español de
especies ameazadas.
- Orde ITC/1644/2011, do 10 de xuño, que desenvolve o Regulamento regulador das
infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de
telecomunicación no interior das edificacións, aprobado polo Real Decreto346/2011,
do 11 de marzo.
- Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, modificada pola Lei
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21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de
montes.
- Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.
- Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión dos riscos de inundación.
- Orde ITC/1142/2010, do 29 de abril, pola que se desenvolve o Regulamento regulador
da

actividade

de

instalación

e

mantemento

de

equipos

e

sistemas

de

telecomunicación, aprobado polo Real Decreto 244/2010, do 5 de marzo.
- Real Decreto 244/2010, do 5 de marzo, que aproba o Regulamento regulador da
actividade de instalación e mantemento de equipos e sistemas de telecomunicación.
- Real Decreto 173/2010, do 19 de febreiro, polo que se modifica o Código Técnico da
Edificación, aprobado polo Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, en materia de
accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade. (DB-SUA)
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- Orde VIV/561/2010, do 1 de febreiro, sobre condicións básicas de accesibilidade e non
discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados.
- Orde ITC/3538/2008, do 28 de novembro, polo que se aproba o modelo de
comunicación á Comisión do Mercado das Telecomunicacións da normativa que
afecte ao dereito de ocupación do dominio público e privado para a instalación de
redes públicas de comunicacións electrónicas.
- Real Decreto 863/2008, do 23 de maio, Regulamento de desenvolvemento da Lei
32/2003 no relativo ao uso do dominio público radioeléctrico.
- Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a producción e xestión dos
residuos de construción e demolición.
- Lei 42/2007, do 13 de decembro do Partrimonio natural e a Biodiversidade.
- Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural.
- Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera.
- Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de
novembro, de ruído, modificado polo Real Decreto 1038/2012, do 6 de xullo.
- Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de
Planificación Hidrolóxica.
- Real Decreto 505/2007, do 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de
accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e
utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións.
- Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información,
de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente
(incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE).
- Lei 12/2007, do 2 de xullo, pola que se modifica a Lei 34/1998, do 7 de outubro, do
Sector de Hidrocarburos, co fin de adaptala ao disposto na Directiva 2003/55/CE do
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Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de xuño de 2003, sobre normas comúns para
o mercado interior do gas natural.
- Real Decreto 9/2005, do 14 de maio, polo que se establece a relación de actividades
contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos
contaminados.
- Real Decreto 424/2005, do 15 de abril, á Comisión do Mercado das Telecomunicacións
para a súa inscripción no Rexistro de operadores.
- Real Decreto 436/2004, do 12 de marzo, Inventario Nacional de Zonas Húmidas.
- Lei 43/2003, do 21 de novembro,

de Montes, modificada parcialmente pola Lei

10/2006, do 28 de abril.
- Lei 37/2003, do 17 de novembro, de ruído desenvolta polo Real Decreto 1513/2005, do
16 de decembro, e polo Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro, e modificada
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polo Real Decreto 1038/2012.
- Orde ECO/805/2003, do 27 de marzo, sobre normas de valoración de inmobles,
modificada pola Orde ECC/371/2013 do 4 de marzo.
- Real Decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de
transporte,

distribución,

comercialización,

subministro

e

procedementos

de

autorización de instalacións de gas natural.
- Lei 16/2002, do 1 de xullo, de Prevención e Control Integrados da Contaminación.
- Normas UNE 133100:2002, Infraestruturas para redes de Telecomunicacións.
- Real Decreto 1066/2001, do 28 de setembro, Regulamento que establece as
condicións de protección do dominio público radioeléctrico.
- Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.
- Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de augas.
- Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación.
- Lei 34/1998, do 7 de outubro do sector de hidrocarburos, modificada pola Lei 12/2007,
do 2 de xullo e pola Lei 8/2015, do 21 de maio.
- Real Decreto Lei 1/1998, do 27 de febreiro, sobre infraestruturas comúns nos edificios
para o acceso aos servizos de telecomunicación.
- Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases.
- Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora de Facendas Locais.
- Real Decreto 927/1988,

do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da

Administración Pública da auga e da Planificación Hidrolóxica.
- Lei 16/1987, do 30 de xullo de Ordenación dos Transportes Terrestres e o seu
Regulamento (R.D. 1211/1990).
- Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio
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Público Hidráulico.
- Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985,
de 25 de xuño, del Patrimonio Histórico Español.
- Prego de Condicións Técnicas Xerais para entubados de Saneamento (MOPU/1986).
- Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, modificado polo R.D.
162/2002.
- Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
- Regulamentos de Redes e Acometidas de Combustibles Gaseosos (O.M. 18.11.1974 e
O.M. 26.10.1983).
- Real Decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se publica o Regulamento Xeral de
Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas.
- Real Decreto 2159/1978, do 23 de xuño, polo que se regula o Regulamento de
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Planeamento.
- Decreto 2263/1974, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Policía
Sanitaria Mortuoria.
- Prego de Condicións Técnicas Xerais para entubados de abastecemento de auga
(MOPU/1974).
- Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do
Estado os “hórreos” ou “cabazos” antigos existentes en Galicia e Asturias.
- Decreto 571/1963, do 14 de marzo, sobre protección dos escudos, emblemas, pedras
heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese históricoartístico.
- Decreto do 22 de abril de 1949 sobre os Castelos Españois.
- Lei de 16 de decembro de 1954, de Expropiación Forzosa.

b) Normativa comunitaria
- Regulamento (UE) 2017/1938, do 25 de outubro, sobre medidas para garantir a
seguridade do subministro de gas e polo que se deroga o regulamento (UE) nº
994/2010.
- Directiva 2011/92/UE do 13 de decembro, relativa á avaliación das repercusións de
determinados proxectos públicos e privados sobre o ambiente.
- Directiva 2009/147/CE, do 30 de novembro, relativa á conservación das aves silvestres.
- Directiva 2009/73/CE, do 13 de xullo, sobre normas comúns para o mercado interior do
gas natural e pola que se deroga a Directiva 2003/55/CE que a súa vez derogou a
Directiva 98/30/CE.
- Directiva 2008/98/CE, do 19 de novembro, sobre os residuos.
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- Directiva 2007/60/CE, do 23 de outubro, relativa á avaliación e xestión dos riscos de
inundación.
- Regulamento (CE) Nª 865/2006 da Comisión, do 4 de maio, polo que se establecen
disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 338/87 do Consello relativo á
protección de especies da fauna e flora silvestres mediante o control do seu comercio,
modificado polo Regulamento (UE) nº 791/2012 da Comisión, do 23 de agosto.
- Directiva 2004/35/CE, do 21 de abril, sobre responsabilidade medioambiental en
relación coa prevención e reparación de danos ambientais.
- Directiva 2004/12/CE, do 11 de febreiro, pola que se modifica a Directiva relativa aos
envases e residuos de envases.
- Directiva 2003/35/CE, do 26 de maio, pola que se establecen medidas para a
participación do público na elaboración de determinados plans e programas
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relacionados co medio ambiente e pola que se modifican, no que se refire á
participación do público e o acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do
Consello.
- Directiva 2003/4/CE, do 28 de xaneiro, relativa ao acceso do público á información
medioambiental e polo que se derroga a Directiva 90/313/CEE do Consello.
- Directiva 2002/49/CE , do 25 de xuño, sobre avaliación e xestión do ruído ambiental.
- Directiva 2001/42/CE, do 27 de xuño, relativa á avaliación dos efectos de
determinados plans e programas no medio ambiente.
- Directiva 2000/60/CE, do 23 de outubro, pola que se establece un marco comunitario
de actuación no ámbito da política de augas.
- Directiva 96/61/CEE, do 24 de setembro do 1996, relativa á Prevención e Control
Integrados da Contaminación.
- Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio do 1992, relativa á conservación dos hábitats
naturais e da fauna e flora silvestres.
- Directiva 85/337/CEE, do 27 de xuño do 1985, relativa á avaliación das

repercusións

de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente, modificada
pola Directiva 97/11/CE.
- Directiva 79/409/CEE, do 2 de abril do 1979, relativa á conservación das aves silvestres.
- Directiva 75/442/CEE, do 15 de xullo de 1975, relativa aos residuos.

e) Normativa internacional
- Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático. O obxectivo último é
a estabilización das concentracións atmosféricas de Gases Efecto Invernadoiro GEI.
- A Declaración de Johannesburgo (2002). O Cume Mundial sobre Desenvolvemento
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sostible celebrado en Johannesburgo en setembro 2002 reafirmou os principios
enunciados no Cumo de Río. Deste xeito, asúmese a responsabilidade colectiva de
avanzar e fortalecer os piares interdependentes e mutuamente reforzados do
desenvolvemento sostible: o desenvolvemento económico, o desenvolvemento social
e a protección do medio natural; a nivel local, rexional e global.
- A Declaración de Río de Xaneiro (1992) a Conferencia das Nacións Unidas sobre o
Medio e o Desenvolvemento celebrada en Río de Xaneiro en xuño de 1992 proclama
27 principios a través dos que se recoñece a natureza integral e interdependente da
Terra; así mesmo, sitúase aos seres humanos como centro da preocupación polo
desenvolvemento sostible, aclarando que a protección do medio deberá constituír
parte

integrante do proceso de desenvolvemento, non podéndose considerar de

forma illada.
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- O informe Brundtland (1987), presentado perante a Comisión para o Desenvolvemento
sostible das Nacións Unidas en 1987, contén a definición, internacionalmente
aceptada, de desenvolvemento sostible. O desenvolvemento sostible é aquel que
satisfai as necesidades actuais sen poñer en perigo a capacidade das xeracións
futuras, de satisfacer as súas propias necesidades.
- Outros referentes internacionais: convenio Ramsar

sobre Terreos Húmidos de

Importancia Internacional para as Aves Acuáticas (1971); Convenio sobre Diversidade
Biolóxica (1992); Convenio das Nacións Unidas de Loita contra a Desertización, París
(1994); Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e do Medio
Natural de Europa (1986); Protocolo de Kyoto (1997); Convenio Aarhus de 1998 sobre
Acceso á Información, Participación do público na toma de decisións e acceso á
Xustiza en materia de Medio Natural.

6.2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO NO ÁMBITO DO PLAN PARCIAL
Como instrumentos de ordenación do territorio no ámbito do Plan Parcial ademais do
indicado nas fichas do sector incluídas no PXOM vixente no Concello de Lugo, e que se
adxuntaron no punto 5 do presente documento; son de aplicación as determinacións e
procesos en vigor que recolle o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG), así como o Decreto
92/2019 que o modifica.
Segundo o indicado no artigo 80 do Regulamento da Lei do solo de Galicia (RLSG) no
seu punto 2:
“Os instrumentos de planeamento urbanístico deberán redactarse en coherencia coas
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directrices de ordenación do territorio, o Plan de ordenación do litoral e os demais
instrumentos de ordenación do territorio que se aproben ao abeiro da Lei de
ordenación do territorio de Galicia.”

6.2.1. Avaliación Ambiental Estratéxica do Plan Parcial
A elaboración do Plan Parcial do sector SUD en Coeses-Cuiña S-1.I (Lugo) como xa se
indicou na introdución, está promovida por NOVAFRIGSA S.A. en colaboración co Concello
de Lugo, o cal lle dou traslado ao órgano ambiental da solicitude de inicio da Avaliación
Ambiental Estratéxica simplificada que contén os parámetros básicos de cara á avaliación
ambiental do plan: obxectivos da planificación, diagnose da situación actual, descrición
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dos procesos que se seguirán para a elaboración do plan e unha aproximación aos efectos
ambientais previsibles.
Aínda que xa se presentara un Documento de Inicio o 07/02/2013 para determinar se
debía someterse ou non o Plan Parcial ao procedemento de AAE, o cal fora obxecto do
Acordo en data 12/03/2013 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
(SXCAA), polo que se resolvera non o someter a procedemento de avaliación ambiental
estratéxica, por carecer de efectos ambientais significativos determinantes da súa
necesidade de avaliación ambiental estratéxica, quedando esta decisión suxeita ao
cumprimento das disposicións normativas en vigor, e en especial as condicións impostas
pola Confederación Hidrográfica.
Trala entrada en vigor da nova lei do Solo de Galicia reiníciase o procedemento
ambiental en virtude da disposición transitoria segunda da citada lei (LSG) que se refire á
adaptación do planeamento, no seu punto 3: “Os plans en tramitación que non alcanzasen
a aprobación inicial na data de entrada en vigor desta lei deberán adaptarse plenamente
a ela.”
Como aparece indicado no primeiro punto desta memoria informativa, formulouse
novamente a documentación para a Avaliación Ambiental Estratéxica, e tralo período de
consulta pública por un prazo de dous meses, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e
Cambio Climático, resolveu non someter ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica ordinaria o Plan Parcial.

6.2.2. Redacción do Plan Parcial
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En virtude do disposto no artigo 85.1 do RLSG a redacción dos instrumentos de
planeamento urbanístico efectuarana facultativos ou facultativas coa correspondente
titulación universitaria (artigo 51.1 da LSG). Para tal efecto, deberán ser redactados por
persoas ou equipos multidisciplinares, que serán ou nos que polo menos un membro dos
mesmos deberá ser arquitecto ou arquitecta ou enxeñeiro ou enxeñeira de camiños, canles
e portos, ou terá o grao de arquitectura ou enxeñería, canles e portos.
A redacción do desenvolvemento deste instrumento de planeamento que é o Plan
Parcial encargouse ao seguinte equipo redactor:
 Cristina Sabariz Rúa. Arquitecta Colexiada nº 2963
 Mónica Rodríguez Álvarez. Arquitecta Colexiada nº 3696
 Mª Asunción Rivero Hermida. Licenciada en Dereito Colexiada nº 1631
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 Julio Adán García. Arquitecto Técnico e Enxeñeiro da Edificación Colexiado nº 77

6.2.3. Formulación e contido
A formulación do Plan Parcial do sector SUD en Coeses-Cuiña S-1.I (Lugo) como xa se
indicou con anterioridade, está promovida por NOVAFRIGSA S.A. en colaboración co
Concello de Lugo, en virtude do disposto no artigo 74 da LSG e no artigo 185 do RLSG, en
cumprindo o establecido nos artigos 159 e 160 do RLSG, por tratarse dun plan de
desenvolvemento de iniciativa particular, xa que a entidade promotora (NOVAFRIGSA, S.A.)
dispuña ao inicio da tramitación de casi a totalidade dos terreos incluídos na delimitación
do sector, un 99%; actualmente conta co 100% trala compra-venta da parcela Parcela 188
do Polígono 133, no presente ano 2022.
A formulación do Plan Parcial en desenvolvemento do Plan Xeral ten o seguinte
contido:
• Determinacións referidas a solo urbanizable (artigo 126 do RLSG e artigo 56 LSG):
1. Delimitación do ámbito de planeamento, que abrangue o sector completo
definido polo Plan Xeral denominado COESES-CUIÑA S-1.I., de 321.349 m² de
superficie bruta.
2. Cualificación dos terreos, con asignación detallada dos usos pormenorizados,
sendo o característico o industrial agroalimentario, tipoloxías edificatorias en naves
illadas

e

niveis

de

intensidade

correspondentes

a

cada

zona

sendo

a

edificabilidade global inferior a 0,35 m²/m², que é o que establece a ficha do
PXOM.
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Coa entrada en vigor da nova Lei 2/2016 (LSG) e do seu Regulamento (RLSG) o
índice de edificabilidade para o uso industrial e comercial é de 1 m²/m² para todos
os municipios (artigo 41.3 LSG e artigo 64.3 RLSG), non computando edificabilidade
nin os sistemas xerais adscritos nin os existentes que se manteñan.
3. Sinalización de reservas de terreos para dotacións urbanísticas en proporción ás
necesidades da poboación e de conformidade coas reservas mínimas establecidas
nos artigos 66 do RLSG, para reservas de solo de sistemas xerais e artigo 69 do RLSG,
para reservas de solo de sistemas locais e da ficha de características do Plan Xeral.
-

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

En referencia as reservas mínimas de solo para sistemas locais ao servizo do
sector, o artigo 69 do RLSG en ámbitos de uso industrial para sistema de espazos
libres públicos di que está superficie de solo será a que xustificadamente se
estableza no planeamento de desenvolvemento, en aplicación do artigo 42.2
da LSG, en canto as prazas de aparcadoiro establecese no RLSG (artigo 69.1.c))
unha praza de aparcadoiro por cada 100 m² edificables, das cales como
mínimo, unha cuarta parte debe ser de dominio público; e para arboredo no uso
industrial

a

plantación

ou

conservación

do

número

de

árbores

que,

xustificadamente, se estableza no planeamento de desenvolvemento (artigo
69.1.d) do RLSG), este arboredo cando como neste caso o uso predominante é
o industrial, situarase formando pantallas acústicas e visuais con respecto ás vías
de comunicación e áreas lindeiras de usos diferentes, nas áreas de aparcadoiro
e nos itinerarios peonís (artigo 69.2.b) do RLSG).
Na ficha do sector que figura no normativa urbanística do PXOM, establécense
unhas cesións mínimas para dotacións locais públicas de 5.764 m² para
equipamentos e 28.821 m² para espazos libres, que son superados na ordenación
detallada do Plan Parcial.
O desenvolvemento do Plan Parcial a formular implica as seguintes cesións
mínimas para dotacións e aproveitamentos máximos:
Z.V.Sistema Xeral
Incluído (m²)
CESIÓNS esixidas polo PXOM

33.142

Z.V. Sistema
Local
(m²)
28.821

TOTAL Z.V.
(m²)

Equipamentos
Locais (m²)

Total Cesións
(m²)

61.963

5.764

67.727

Cesion
aproveitamento

Aproveitamento
máximo
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APROVEITAMENTOS

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

Ficha
SUD COESES-CUIÑA S-1.I
321.349

Segundo RLSG

Segundo PXOM

1,00
non se fixa
non se fixa
non se fixa

0,35
0,35
112.472,15

101.224,935

Aínda que o edificabilidade máxima é de 0,35 m²/m² segundo a ficha do PXOM,
equivalente 112.472,15 m² edificables, o Plan Parcial non considerou conveniente
esgotar esta edificabilidade, dada a natureza dos usos a desenvolver,
establecéndose unha

superficie

construible

máxima de 89.992,14 m² que

representa unha edificabilidade sobre a superficie total de 0,280 m²/m² < 0,35
m²/m² que fixaba o PXOM, con unha edificabilidade para as parcelas edificables
de uso industrial agroalimentario comprendida entre 0,40 m²/m² e 0,46 m²/m²,
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mentras que para a parcela de uso terciario de suministro de combustible de
1.720 m² fíxase unha edificabilidade de 0,18 m²/m² (inferior ao índice de 0,25
m²/m² para aplicar aos primeiros 2.500 m² que establece o artigo 65.2 do PXOM
para as condicións específicas para as instalación de suministro de combustible).
Na ficha resumo anexa á este documento e no apartado de adecuación da
ordenación ás determinacións do planeamento da memoria xustificativa
quedan recollidos todos os parámetros do sector deste Plan Parcial.
4. Trazado e características da rede de comunicacións propias do sector e do seu
enlace co sistema xeral de comunicacións previsto no Plan Xeral, coa sinalización de
aliñacións, rasantes e zonas de protección de toda a rede viaria. Segundo o
establecido na normativa sectorial correspondente e nos artigos 73 e 74 do RLSG.
5. Características e trazado das redes de abastecemento de auga, de saneamento,
pluviais, enerxía eléctrica, iluminación pública, telecomunicacións, gas, sistemas de
depuración e tanques de tormentas previstos no plan.
6. Determinacións necesarias para a integración da nova ordenación cos elementos
valiosos da paisaxe e da vexetación existente, constituída fundamentalmente por
unha vexetación de ribeira arbórea mixta en extremo nordés de especies autóctonas
e outras especies de repoboación.
7. Medidas necesarias e suficientes para garantir a axeitada conexión do sector cos
sistemas xerais exteriores existentes e, a ampliación e reforzo de estes sistemas e dos
equipamentos e servizos urbanos que vaian ser utilizados polas instalacións futuras.
Igualmente resólvense os enlaces coas estradas e vías actuais e coas redes de
servizos de abastecemento de auga e saneamento, subministración de enerxía
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eléctrica, telecomunicacións, gas, residuos sólidos e outros, condicións indicadas no
artigo 76 do RLSG.
Os servizos técnicos municipais e as empresas subministradoras deberán informar
sobre a suficiencia das infraestruturas e dos servizos existentes e previstos antes de
iniciar a tramitación do Plan Parcial.
8. Ordenación detallada dos solos destinados polo Plan Xeral a sistemas xerais
incluídos no sector cunha superficie 33.142 m² (SGSUZ-EL-18), localizándose no lugar
proposto polo Plan Xeral.
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9. Plan de etapas para o desenvolvemento das determinacións do plan, incluíndo a
fixación dos prazos para dar cumprimento aos deberes das persoas propietarias de
equidistribución, de urbanización e de edificación.
10. Delimitación do polígono único que se delimita no sector e determinación do
sistema de actuación indirecto de Concerto.
11. Avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das obras de
urbanización, incluíndo a conexión aos sistemas xerais e as obras necesarias para a
súa ampliación ou reforzo.

• Documentación que comprende o Plan Parcial (contido mínimo fixado no artigo 170
do Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia), é que para a aprobación
definitiva se adapta á estrutura e codificación de carpetas e arquivos 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; aínda
que este plan foi aprobado inicialmente con data do 19 de febreiro de 2020, antes
da entrada en vigor das NNTTPP, e en aplicación do punto 1 da Disposición transitoria
primeira (“Adaptación do planeamento”) das citadas normas, seralle de aplicación
unicamente o disposto no título III destas normas (“Disposicións comúns”), sen prexuízo
de decidir adaptarse a elas voluntariamente.
01. MEMORIA XUSTIFICATIVA na que se inclúe de entrada unha introdución cos
antecedentes da formulación do Plan Parcial, un análise do documento ambiental e
a referencia da adaptación ás normas técnicas de planeamento urbanístico de
Galicia, así como as emendas introducidas tralo informe conxunto emitido polos
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Servizos Municipais de Arquitectura, Enxeñería, Medio Ambiente e Arqueoloxía, de
data 27.05.2022, así como o informe de Topografía Municipal, de data do 24.05.2022
sobre o documento para Aprobación Definitiva con data de abril de 2022.
Como se recolle no artigo 171.2 do RLSG, a memoria dos plans parciais estrutúrase
en dúas partes, unha parte informativa (artigo 171.2.1 do RLSG) e outra xustificativa
(artigo 171.2.2 do RLSG), tanto a memoria informativa coma a xustificativa deste
Plan Parcial recollen os aspectos indicados en dito artigo do Regulamento, tanto no
seu punto 2 como nos puntos 3 e 4, referidos aos anexos que acompañaran á
memoria: ficha resumo do ámbito ordenado e estudo de avaliación da mobilidade
xerada pola nova actuación no ámbito de influencia do plan parcial.
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Ademais destes anexos indicados polo Regulamento tamén se adxunta á memoria
deste Plan Parcial os seguintes anexos: o anexo da ficha de vixencia do
planeamento, en aplicación do artigo 26 das Disposicións comúns das NNTTPP; o
anexo co informe avaliativo sobre prospección arqueolóxica para o Plan Parcial de
Novafrigsa (CT 102A 2019/050-0); e un anexo con documentación complementaria
de interese para a formulación e tramitación do planeamento.
02. PLANOS DE INFORMACIÓN XERAL E PLANOS DE INFORMACIÓN DO SECTOR
(artigo 173 do RLSG), que forman parte da documentación gráfica do Plan Parcial,
incorporando un conxunto de planos de información urbanística en que se reflicte a
situación e o tratamento dos terreos no plan xeral que desenvolve, así como o seu
estado actual en canto á súa morfoloxía, construcións, vexetación, usos existentes e
estrutura da propiedade do solo.
Planos de información xeral e planos de información do sector:
Codificación do arquivo: nome do plano de información
(carpeta 02.PINF) do documento para aprobación

Nome do plano e segundo aprobación inicial

definitiva con data xuño de 2022
27028_PP_202206_AD_PINF_01EX: PINF_01EX. INFORMACIÓN

I-01. INFORMACIÓN: SITUACIÓN

XERAL: SITUACIÓN DO SECTOR
27028_PP_202206_AD_PINF_02ORD: PINF_02ORD. INFORMACIÓN

I-02. INFORMACIÓN: LOCALIZACIÓN E CLASIFICIÓN NO PXOM

XERAL: LOCALIZACIÓN E CLASIFICIÓN NO PXOM
27028_PP_202206_AD_PINFS_01TOPO: PINFS_01TOPO.

I-03. INFORMACIÓN: TOPOGRAFÍA

INFORMACIÓN DO SECTOR: TOPOGRAFÍA
27028_PP_202206_AD_PINFS_02CATASTRO: PINFS_02CATASTRO.

I-04. INFORMACIÓN: PARCELARIO CATASTRAL

INFORMACIÓN DO SECTOR: PARCELARIO CATASTRAL
27028_PP_202206_AD_PINFS_03ACTUAL_01: PINFS_03ACTUAL_01.

I-05.1. INFORMACIÓN: REDE ELÉCTRICA EXISTENTE

INFORMACIÓN DO SECTOR: REDE ELÉCTRICA EXISTENTE
27028_PP_202206_AD_PINFS_03ACTUAL_02: PINFS_03ACTUAL_02.

I-05.2. INFORMACIÓN: REDE ABASTECEMENTO EXISTENTE

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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INFORMACIÓN DO SECTOR: REDE ABASTECEMENTO EXISTENTE
27028_PP_202206_AD_PINFS_03ACTUAL_03: PINFS_03ACTUAL_03.

I-05.3. INFORMACIÓN: REDE SANEAMENTO EXISTENTE

INFORMACIÓN DO SECTOR: REDE SANEAMENTO EXISTENTE
27028_PP_202206_AD_PINFS_03ACTUAL_04: PINFS_03ACTUAL_04.

I-05.4. INFORMACIÓN: REDE GAS EXISTENTE

INFORMACIÓN DO SECTOR: REDE GAS EXISTENTE
27028_PP_202206_AD_PINFS_04IOT_AFEC: PINFS_04IOT_AFEC.

I-06. INFORMACIÓN: AFECCIÓNS FÍSICAS E XURÍDICAS

INFORMACIÓN DO SECTOR: AFECCIÓNS FÍSICAS E XURÍDICAS
27028_PP_202206_AD_PINFS_05RISCOS: PINFS_05RISCOS.

I-07. INFORMACIÓN: XEOMORFOLOXÍA E ÁREAS DE RISCOS

INFORMACIÓN DO SECTOR: XEOMORFOLOXÍA E ÁREAS DE

XEOLÓXICOS

RISCOS XEOLÓXICOS
27028_PP_202206_AD_PINFS_06XUS-DEL: PINFS_06XUS-DEL.
INFORMACIÓN DO SECTOR: XUSTIFICACIÓN REAXUSTE
DELIMITACIÓN DO SECTOR
(NOVO PLANO QUE SE INCORPORA TRALO REQUERIMENTO MUNICIPAL PARA
XUSTIFICAR O REAXUSTE DA DELIMITACIÓN DO SECTOR CON RESPECTO A
DELIMITACIÓN DO PXOM)

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
62 de 89
APROBACIÓN DEFINITIVA - XUÑO 2022

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

03. PLANOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Conxunto de planos de ordenación (artigo 174 do RLSG) que reflicten a
delimitación do sector, os usos pormenorizados, os sistemas locais de infraestruturas
de comunicación e de servizos.
Codificación do arquivo: nome do plano de ordenación
(carpeta 03.PORD) do documento para aprobación

Nome do plano e segundo aprobación inicial

definitiva
27028_PP_202206_AD_PORD_01DEL: PORD_01DEL. ORDENACIÓN:
DELIMITACIÓN DO SECTOR
27028_PP_202206_AD_PORD_02USOS: PORD_02USOS.

O-01. ORDENACIÓN: DELIMITACIÓN DO SECTOR

O-02. ORDENACIÓN: ORDENACIÓN DETALLADA,

ORDENACIÓN: ORDENACIÓN DETALLADA, ZONIFICACIÓN,

ZONIFICACIÓN, CALIFICACIÓN E USOS PORMENORIZADOS

CUALIFICACIÓN E USOS PORMENORIZADOS
27028_PP_202206_AD_PORD_03SEC: PORD_03LIC_01.

O-03.1. ORDENACIÓN: SECCIÓNS

ORDENACIÓN: SECCIÓNS
27028_PP_202206_AD_PORD_04VAR: PORD_03LIC_02.

O-03.2. ORDENACIÓN: VIAIS, ALIÑACIÓNS E RASANTES

ORDENACIÓN: VIAIS, ALIÑACIÓNS E RASANTES
27028_PP_202206_AD_PORD_05LIS: PORD_04LIS_01. ORDENACIÓN:

O-04.1. ORDENACIÓN: REDE DE ABASTECEMENTO

REDE DE ABASTECEMENTO
27028_PP_202206_AD_PORD_05LIS: PORD_04LIS_02. ORDENACIÓN:
REDE DE SANEAMENTO

O-04.2. ORDENACIÓN: REDE DE SANEAMENTO

27028_PP_202206_AD_PORD_05LIS: PORD_04LIS_03. ORDENACIÓN:

O-04.3. ORDENACIÓN: REDE ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN PÚBLICA E

REDE ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN PÚBLICA E TELECOMUNICACIÓNS

TELECOMUNICACIÓNS

27028_PP_202206_AD_PORD_05LIS: PORD_04LIS_04. ORDENACIÓN:

O-04.4. ORDENACIÓN: XESTIÓN DE RESIDUOS E CONTEDORES

XESTIÓN DE RESIDUOS E CONTEDORES
27028_PP_202206_AD_PORD_05LIS: PORD_04LIS_05. ORDENACIÓN:

O-04.5. ORDENACIÓN: REDE GASODUCTO.LIMITACIÓNS

REDE GASODUCTO.LIMITACIÓNS
27028_PP_202206_AD_PORD_05LIS: PORD_05POL. ORDENACIÓN:
FOTOMONTAXE. POLÍGONO ÚNICO
27028_PP_202206_AD_PORD_05LIS: PORD_06MRU. ORDENACIÓN:
MAPA DE RUIDOS
27028_PP_202206_AD_PORD_05LIS: PORD_07CAT. ORDENACIÓN:

O-05. ORDENACIÓN: FOTOMONTAXE

O-06. ORDENACIÓN: MAPA DE RUÍDOS

O-07. ORDENACIÓN: PATRIMONIO CULTURAL
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PATRIMONIO CULTURAL

04. NORMAS URBANÍSTICA, dentro da documentación escrita do plan parcial
recóllese a súa normativa urbanística, coas ordenanzas reguladoras de uso e
edificación (artigo 176 do RLSG).

05. ESTUDO ECONÓMICO (artigo 175 do RLSG), no que se recolle a avaliación
económica da implantación dos servizos e execución das obras de urbanización,
incluídas as conexións cos sistemas xerais existentes e a súa ampliación e reforzo.
Incorporando

unha

memoria
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rentabilidade, de adecuación aos límites de deber legal de conservación e dun
adecuado equilibrio entre os beneficios e as cargas derivados da ordenación
proposta para as persoas propietarias incluídas no seu ámbito de actuación, co
contido mínimo sinalado no Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.

06.

DOCUMENTACIÓN

DO

PROCEDEMENTO

DE

AVALIACIÓN

AMBIENTAL

ESTRATÉXICA, que aínda que no artigo 170.a) do RLGS se refire ao documento
ambiental estratéxico ou estudo ambiental estratéxico, segundo o plan fose
obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada ou ordinaria (artigo 69.a)
da LSG); neste caso o Plan Parcial foi obxecto de avaliación ambiental estratéxica
simplificada.

6.2.4. A tramitación e os prazos de aprobación
Unha vez redactado e presentado o Plan Parcial no Concello de Lugo conforme ás
previsións da LSG e do seu Regulamento, a tramitación do plan continuará co seguinte
proceso, segundo o artigo 186 do RLSG:
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 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
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cada caso, os informes sectoriais que resulten preceptivos de conformidade coa
normativa vixente.
Respecto aos informes sectoriais no anexo II do RLSG recóllese unha listaxe dos
ditos informes e do momento en que deberá solicitarse cada un deles, de acordo
coa normativa sectorial correspondente.
b) Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información pública, a
Administración

municipal

deberá

solicitar

das

administracións

públicas

competentes os informes sectoriais e consultas que resulten preceptivos. Os
informes sectoriais autonómicos deberán ser emitidos no prazo máximo de tres
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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 técnicos e xurídicos municipais deberán emitir informe respecto da
integridade documental do expediente, das actuacións administrativas realizadas,
da calidade técnica da ordenación proxectada e da conformidade do plan coa
lexislación vixente (artigo 75.1.d) da LSG).
e) Por tratarse dun Plan Parcial dun sector delimitado polo Plan Xeral non será
necesaria a previa emisión do informe preceptivo e vinculante da Consellería, nin a
aprobación provisional.
f)

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 do seu
Regulamento, á inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico
de Galicia, e ao que dispoña para tal efecto, a lexislación vixente en materia de
réxime local.
Sen prexuízo do indicado, o acordo de aprobación definitiva notificarase
individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos terreos afectados ás
cales xa se lles tivese notificado a aprobación inicial deste, de acordo co
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establecido no artigo 75.1.a) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro.
g) Dado que se reinicia o procedemento ambiental, sométese a avaliación
ambiental estratéxica simplificada, con carácter previo á aprobación inicial do
documento, e realízanse os trámites pertinentes en base ao artigo 46.2 da LSG e
ao artigo 186.3 do RLSG.

O

tratarse

o

presente

Plan

Parcial

dun

instrumento

de

planeamento

de

desenvolvemento de iniciativa particular, os prazos de aprobación estarán regulados polo
artigo 187 do RLSG, que di:
1. O prazo máximo para resolver sobre a aprobación inicial do plan de desenvolvemento
de iniciativa particular será de tres meses, contado a partir da súa presentación no rexistro
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xeral do concello. Transcorrido este prazo sen que recaese resolución expresa,
entenderase outorgada a aprobación inicial do correspondente instrumento de
planeamento (artigo 76.1 da LSG).
Aínda que no artigo 187.1 do RLSG se indica que 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.
Ademais da referencia na introdución ao análise do documento ambiental e a carpeta
correspondente coa documentación do procedemento de avaliación ambiental
estratéxica, onde se inclúe o Informe Ambiental Estratéxico do Plan Parcial do 10 de
setembro do 2018, no anexo V da memoria (documentación complementaria) deste
plan, adxúntanse entre outros as seguintes copias:
 Actualización da Autorización Ambiental Integrada a Novafrigsa, S.A. vixente, onde se
incluén as seguintes Resolucións emitidas polo organismo sectorial autonómico de
Calidade e Avaliación Ambiental:
-

Resolución de 14 de abril de 2011 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental pola que se renova a Autorización Ambiental Integrada a Novafrigsa, S.A.
a un matadoiro de gando vacún e planta de produción de productos alimenticios
sito no concello de Lugo (Lugo). CLAVE: 2007/0090_NAA/IPPC.

-

Resolución de 16 de maio de 2011 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental pola que se modifica a Resolución de 14 de abril de 2011 da Secretaría
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental pola que se renova a Autorización
Ambiental Integrada a Novafrigsa, S.A. a un matadoiro de gando vacún e planta de
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produción de productos alimenticios sito no concello de Lugo (Lugo). CLAVE:
2007/0090_NAA/IPPC.
-

Resolución de 11 de agosto de 2011 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental pola que se considera non substancial a ampliación da instalación do
matadoiro de gando vacún e planta de producción de productos alimenticios sito no
concello de Lugo (Lugo). TITULAR: NOVAFRIGSA, S.A. CLAVE: 2007/0090_NAA/IPPC.

-

Resolución de 24 de outubro de 2012 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental pola que se considera non substancial o acondicionamento de locais en
desuso do matadoiro para almacén de materias auxiliares e a construción dunha
nave para situar a zona de lavado de caixas das instalacións do matadoiro de gando
vacún e planta de produción de productos alimenticios situado no concello de Lugo
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(Lugo). TITULAR: Novafrigsa, S.A. Nº de rexistro da autorización ambiental integrada:
2007/0090_NAA/IPPC_160. Clave do expediente de modificación: 2011-IPPC-M-73.
-

Resolución de 5 de setembro de 2013 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental pola que se modifica a autorización ambiental integrada outorgada a
Novafrigsa, S.A. (Coren) para un matadoiro de gando vacún e planta de produción
de productos alimenticios, situado no lugar de Lamablanca - Coeses, concello de
Lugo. Nº de rexistro da autorización: 2007/0090_NAA/IPPC_160.

-

Resolución de 09/12/2013, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
pola que se actualizan cento vinte e dous (122) autorizacións ambientais integradas
de conformidade co disposto na Lei 5/2013, de 11 de xuño, pola que se modifican a
Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación e a
Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

-

Estando no nº 87 do Anexo I de dita Resolución o matadoiro de gando vacún e
planta de produción de productos alimenticios, no termo municipal de Lugo,
provincia de Lugo, con número de rexistro 2007/0090_NAA/IPPC_160, a favor de
NOVAFRIGSA, S.A.

-

Resolución de 17/10/2014 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
pola que se modifica a autorización ambiental integrada outorgada a Novafrigsa,
S.A., para un matadoiro de gando vacún e planta de produción de productos
alimenticios EN Lamablanca - Coeses, no concello de Lugo. Nº de rexistro AAI:
2007/0090_NAA/IPPC_160.

 Decisión da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental sobre a non
necesidade de Avaliación Ambiental Estratéxica do Plan Parcial, e a súa publicación no
DOG en data 2 de abril de 2013.
 Informe emitido polo Servizo Municipal de Medio Ambiente do Concello de Lugo con
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data 05/01/2016, relativo ao Plan Parcial, con saída do rexistro o 08/01/2016 e notificado
o 22/01/2016.
2. O prazo para a aprobación definitiva polo concello do plan de desenvolvemento do
PXOM será de seis meses, contados desde a aprobación inicial. Transcorrido este prazo
sen que se procedese á notificación da resolución, poderá entenderse aprobado
definitivamente o plan, sempre que se realizase o trámite de información pública e se
obtivesen os informes preceptivos en sentido favorable, de conformidade coa lexislación
aplicable, ou, se é o caso, fosen solicitados os informes e transcorresen os prazos para
emitilos (artigo 76.2 da LSG).
O artigo 187.3 di que non se aplicará o silencio administrativo positivo cando os plans ou
instrumentos conteñan determinacións contrarias á Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo
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de Galicia, aos plans de superior xerarquía ou aos instrumentos de ordenación do
territorio (artigo 76.3 da LSG). Tampouco se aplicará cando conteña determinacións
contrarias ao Regulamento da Lei 2/2016, aprobado polo Decreto 143/2016, do 22 de
setembro.

6.2.5. Modificacións introducidas sobre o documento de Aprobación Inicial
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
(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.

6.2.5.1. Período de exposición pública e consultas
Segundo consta na certificación do resultado de exposición pública emitida pola
Vicesecretaria do Excmo. Concello de Lugo, e que se adxunta na documentación
complementaria, o Xefe do Servizo de Urbanismo, con data do 28-09-2021, emitiu informe
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que a seguir e literalmente se transcribe:
“O expediente relativo ao “Plan parcial do sector de SUD S-1.I (Coeses-Cuiña)”,
aprobado inicialmente por silencio administrativo positivo, con data do 19 de febreiro de
2020 e co acordo de toma de razón pola Xunta de Goberno Local con data do 23-06-2021,
que foi sometido ao trámite de exposición pública e notificacións individuais durante o prazo
de DOUS MESES, mediante anuncio publicado no xornal “El Progreso”, de data do 8-07-2021
e Diario Oficial de Galicia, de data do 13-09-2021. Este período, segundo os datos de
recepción de notificacións e os datos de publicacións do anuncio anteriormente citado,
iniciouse o 7-07-2021 e rematou o 13-09-2021.
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A xefa do Negociado de Rexistro, con data do 24-09-2021, informa que, consultados os
datos do Rexistro Xeral, do Rexistro Telemático e da Oficina de Intercambio de rexistros deste
Concello, non constan presentadas alegacións a dito plan parcial.”

6.2.5.2. Modificacións introducidas como consecuencia dos Informes Sectoriais
A administración municipal solicitou das administracións públicas competentes os
informes sectoriais preceptivos de conformidade coa normativa vixente, a continuación
recóllese unha táboa resumo cos organismos sectoriais consultados e a data da solicitude:
IN FORMES SECTORIAIS SOLICITADOS
Organismo

Data de solicitude

Delegación do Goberno en Galicia:

16/07/2021

Subdelegación do Goberno en Lugo
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Administración Xeral do
Estado

16/07/2021

M inisterio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico:
16/07/2021

Dirección Xeral de P olítica Enerxética e Minas
Subdelegación do Goberno en Lugo
M inisterio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital:
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de

16/07/2021

Comunicación Audiovisual
Subdelegación do Goberno en Lugo
Consellería de Cultura, Educación e U niv ersidade:

16/07/2021

Dirección Xeral do P atrimonio Cultural
Consellería de Infraestruturas e M obilidade:

16/07/2021

Axencia Galega de Infraestruturas
Consellería de Infraestruturas e M obilidade:

16/07/2021

Augas de Galicia
Consellería de Infraestruturas e M obilidade:

16/07/2021

Dirección Xeral de Mobilidade
Administración da

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innov ación:

Comunidade Autónoma Dirección Xeral de P lanificación Enerxética e Recursos N aturais
de Galicia
Consellería de M edio Rural:

16/07/2021

Dirección Xeral de P lanificación e Ordenación Forestal
Consellería de M edio Ambiente, Territorio e Viv enda:
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo:

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Consellería de M edio Ambiente, Territorio e Viv enda:
Dirección Xeral de P atrimonio N atural
Administración
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P rovincial

Deputación P rovincial de Lugo

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021

Na táboa que se mostra a continuación relaciónase os informes sectoriais recibidos
durante o período de información pública polas administracións consultadas:
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IN FORMES SECTORIAIS RECIBIDOS
Data de
Organismo

emisión do

Sentido

informe
Delegación do Goberno en Galicia:
Área de Fomento

22/10/2021

N ON P ROCEDE

04/08/2021

N ON P ROCEDE

M inisterio de Transportes, M obilidade e Axenda U rbana:
Secretaria de Estado de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
Subdirección xeral de Planificación, Rede Transeuropea e
Administración Loxística
Xeral do
Estado

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil

19/10/2021 Requerimento de Documentación
14/03/2022

FAVORABLE CON DICION ADO

04/11/2021

FAVORABLE

28/10/2021

FAVORABLE

20/09/2021

debendo ter en consideración

M inisterio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital:

Secretaria de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas
Dixitais
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos
de Comunicación Audiovisual
Consellería de Cultura, Educación e U niv ersidade:
Dirección Xeral do P atrimonio Cultural

FAVORABLE

Consellería de Infraestruturas e M obilidade:
Dirección Xeral de Mobilidade

unha serie de indicacións feitas

Administración

da
Comunidade
Autónoma de

FAVORABLE

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innov ación:

06/10/2021

debendo ter en consideración
unha serie de indicacións feitas

Dirección Xeral de P lanificación Enerxética e Recursos N aturais

Galicia
Consellería de M edio Ambiente, Territorio e Viv enda:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio
Climático - Servizo de Prevención e Control Integrados de
Contaminación
Consellería de M edio Ambiente, Territorio e Viv enda:
Dirección Xeral de P atrimonio N atural

02/08/2021

FAVORABLE

24/02/2022

FAVORABLE

A continuación recóllense as modificacións introducidas con respecto aos informes
sectoriais recibidos:
•

Modificacións introducidas tralo Informe da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil:
Como xa se fixo mención anteriormente nesta memoria a Confederación Hidrográfica do

Miño-Sil emitiu informe favorable condicionado o 14/03/2022, onde fai unha serie de
consideracións respecto á situación descrita na documentación aportada na contestación do
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requerimento en referencia a demanda de recursos hídricos:
- 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
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
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posible xuridicamente abastecer os terrenos municipais desde unha concesión
titularidade de Novafrigsa.
- 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.
- 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
parcial e ésta sexa para un volume anual mínimo de 386.400 m3/ano e un caudal
medio 12,25 l/s.
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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.
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.
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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
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:
- 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
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sería.
- 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
se solicitou a modificación de características da mesma para a inclusión dos caudais
de augas residuais que se xerarían polo desenvolvemento do PP.
- 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.
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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.
Para dar cumprimento ao informe favorable condicionado da CHMS a promotora do
Plan Parcial (Novafrigsa, S.A.) e os representantes do Concello de Lugo manteñen unha reunión
o 22/04/2022 para acordar unha das condicións propostas polo organismo de cunca con
respecto aos recursos hídricos necesarios para o desenvolvemento do planeamento.
Acordando por ambas partes que se obteña a concesión A/27/31536, de forma que o titular
da mesma sexa o Concello para que esté obrigado a dar servizo á totalidade do ámbito do
plan parcial y ésta sexa 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.
En canto, o destino dos novos caudais de augas residuais derivados do desenvolvemento
do planeamento, o titular da autorización de vertido V/27/00001-1, Novafrigsa S.A., modificará
dita autorización quedando obrigado e garantindo que dará servizo á totalidade do ámbito
do plan parcial e se obteña ésta para o volume de vertido anual mínimo de 309.120 m3/ano e
35,29 m3/hora.

•

Outras aclaracións:
Aclaracións ao Informe da Dirección Xeral de Mobilidade (Consellería de

Infraestruturas e Mobilidade)

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
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Aínda que o informe é favorable no seu pronunciamento, fai unha serie de
consideracións.
Indicar que con respecto ao punto a) de dito informe que fai referencia ao Estudo de
Mobilidade, onde dí que non se prevían áreas de estacionamento para usuarios das bicicletas,
na documentación que se aprobou inicialmente si se contemplaban esas áreas para
estacionamento de bicicletas que se grafíaban no plano de viais, aliñacións e rasantes.
Pero agora complétase a documentación incorporando a referencia a ditas áreas no
propio Estudo de Mobilidade e tamén se fai referencia na lenda do plano PORD_03LIC_02 de
ordenación: viais, aliñacións e rasantes indicando cunha letra B inscrita nunha circunferencia
a súa posición na ordenación proposta.
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Fragmento detalle 02 (próximo ao sendeiro peonil)

Fragmento detalle 03 (inicio carril bici)

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

Outra área de estacionamento de bicicletas (final carril bici)

Con repesto ao apartado b) de dito informe tamén se introduce no Estudo de
Mobilidade o seguinte parágrafo no punto 3.5. PREVISIÓN DA REDE DE ITINERARIOS PARA
TRANSPORTE COLECTIVO:
“Segundo o indicado pola Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia,
calquera proposta de modificación para mellorar as conexións, que afecte ao transporte
público regular de viaxeiros por estrada competencia da Xunta de Galicia, ha de poñerse en
coñecemento deste organismo, trasladando, con carácter previo, ao servizo de mobilidade da
xefatura

territorial

de

Lugo

da

Consellería

de

Infraestruturas

e

Mobilidade,

canta

documentación sexa precisa para analizar a actuación e avaliala aos efectos que
correspondan.
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Así pois, as necesidades que xurdan dende o concello en relación coa cobertura do
transporte público, que afecte a competencias autonómicas, deberán ser comunicadas ao
organismo sectorial correspondente para a súa consideración.”

Facendo de novo referencia a este parágrafo no punto 3.8. REPRESENTACIÓN DAS
PROPOSTAS DE RESERVAS DE ESPAZO DE APARCADOIROS OU PARADA DE VEHÍCULOS
DESTINADOS AO TRANSPORTE COLECTIVO E AO TAXI do Estudo de Mobilidade.

Aclaracións ao Informe do Servizo de Enerxía e Minas (Vicepresidencia Segunda e
Consellería de Economía, Empresa e Innovación)
Este informe tamén ten carácter favorable, pero fai unha serie de remisións lexislativas
en canto as infraestruturas eléctricas de produción, distribución e transporte de enerxía
eléctrica

e para instalacións de transporte de gas e de almacenamento de reservas

estratéxicas de hidrocarburos, así como os criterios xerais para o emprazamento de instalacións
de subministro de produtos petrolíferos ao por menor; indicando referencia se deberá ter en
consideración, o contido na “Planificación da rede de transporte de enerxía eléctrica 20152020” e na “Planificación dos sectores de electricidade e gas 2008-2016”, dispoñibles na páxina
web do Ministerio de Transición Ecolóxica.

Tamén fai referencia as posibles afeccións e dereitos mineiros e ás súas infraestrutura,
facendo referencia

a que tras consultar o Censo Catastral Mineiro de Galicia o sector

delimitado polo plan de referencia atópase afectado polo dereito mineiro solicitado da
provincia de Lugo LU/D/06054 PERMISO DE EXPLORACIÓN REGO DE MERA, tendo en conta que
o seu outorgamento aínda non foi perfeccionado (e tampouco se recolle nos visores da Xunta
de Galicia dentro das afeccións das concesións mineiras), indica que non procede, polo tanto
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analizar os prexuízos que lle ocasionaría.

Con respecto ao último apartado deste informe que fai referencia a que na
elaboración por parte das distintas Administracións públicas de

proxectos ou plans que

puideran variar o tendido dunha liña xa existente, darase audiencia á entidade titular da liña,
co obxecto de que formule as alegacións pertinentes sobre os aspectos técnicos, económicos
e de calquera outro orden respecto da variación que se proxecte, indicar que na
documentación facilitada a través de INKOLAN e que se incorporá neste documento para
aprobación definitiva recóllense todas as determinacións e condicións das compañías das
redes de servizos de infraestruturas existentes na delimitación do sector, entre elas as da rede
eléctrica, compañía Unión Fenosa Distribución (UDF, Grupo Naturgy) e compañía Begasa, quen
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facilitaron tamén os números de contacto dos responsables da zona e as condicións
particulares.
Tamén se recolle na normativa urbanística do Plan Parcial a seguinte referencia con
respecto as liñas eléctricas un parágrafo indicando o seguinte:
“Calquera variación no tendido dunha liña xa existente, terase en conta as condicións
particulares da mesma e contactárase coa entidade titular da liña, co obxecto de que poda
formular as alegacións pertinentes sobre os aspectos técnicos, económicos e de calquera
outro orden respecto da variación que se defina no Proxecto de Urbanización.”

Modificación da zonificación proposta
Tras a aprobación inicial, a promotora propuxo un cambio na zonificación, xa que para
o correcto funcionamento e seguridade da factoría agroalimentaria, por temas de control e
sanitarios, os accesos de control, básculas de animales vivos e as instalacións de acometida de
gas non se podían cambiar de sitio, polo que se modificou a zonificación, levando o vial lateral
de acceso que se amplia ata a zona de control de acceso existente, que permitirá o paso
puntual para realizar o control da depuradora existente e a posibilidade de acceder a zona
sureste da parcela P5 (espazo libre de dotación local público) para labores de mantemento.
Tamén se estruturou a zona para estacionamento de coches en 2 bolsas de
aparcamento (que forman parte da parcela P6 de rede viaria e aparcadoiros), unha mais
vinculada as parcelas P1, P3 e P7 (na zona norte do ámbito) e outra as parcelas P2, P5 e P8 (na
zona oeste do ámbito); ambas tamén darán servizo a parcela P4, xa que coa rede de
sendeiros peonís da parcela P7 e a parcela P5, este espazo libre e zona verde (P4) está
comunicado con estas zonas de estacionamento.
A estruturación destas dúas bolsas de aparcamento, suprime a franxa de aparcamento
e o vial de servizo na fachada da delimitación do ámbito, ampliando o vial existente de
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acceso “Camiño de Novafrigsa” segundo a aliñación do PXOM vixente.
A parcela P2 da nova zonificación engloba dúas subparcelas, a P2.1 que mantén a
mesma superficie da parcela de uso industrial privado uso lucrativo; e a subparcela P2.2 que é
a superficie vinculada as instalacións da depuradora existente propiedade de Novafrigsa, que
dará servizo a todo o sector, segundo o indicado anteriormente cando se fixo referencia ao
informe de CHMS.
A nova zonificación reduce superficie de viario e aparcamentos e aumenta a superficie
do espazo libre de dotación local pública, do equipamento local público e da rede peonil.
Tamén se reaxusta a superficie da parcela de uso terciario aumentando a súa superficie en 12
m2, que non variará a súa edificabilidade.
A continuación faise unha comparativa das dúas zonificacións e as súas superficies.
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Zonificación aprobación inicial

Zonificación aprobación definitiva

Esta zonificación modificada foi comentada co servizo de urbanismo do concello de
Lugo nunha reunión mantida nas dependencias municipais coa promotora do Plan Parcial e
remitida a dito servizo para a súa valoración, que dou a súa conformidade antes da
elaboración do presente documento para aprobación definitiva.
No presente documento do PP vai incorporada a modificación derivada da nova
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zonificación proposta tanto na documentación gráfica como escrita.

As modificacións introducidas como consecuencia dos informes sectoriais e da
zonificación non recollen cambios substanciais que podan necesitar unha nova exposición ao
público.
No anexo de documentación complementaria que se achega nesta memoria,
incorporáronse copias dos citados informes sectoriais solicitados e recibidos, así como daquela
documentación que se cita como parte deste documento para a súa aprobación definitiva.
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7.- ANÁLISE DO PATRIMONIO CULTURAL
Dentro do ámbito do Plan Parcial, como xa quedou indicado con anterioridade nesta
Parte Informativa, no punto 5.- Condicionantes urbanísticos establecidos polo Plan Xeral, o
PXOM do Concello de Lugo recolle no seu catálogo un elemento de interese patrimonial
identificado coa súa correspondente ficha, este elemento singular do patrimonio
etnográfico é denominado como Cruceiro de Lamablanca é identificado co código CUIÑA
(C) – 4; adxúntase a ficha deste ben catalogado como se recolle no PXOM no punto 5.3. da
presente memoria.
O informe de patrimonio remitido tras a avalación ambiental estratéxica do Plan,
indica que se recolla a ficha do catálogo no Plan Parcial dun ben do patrimonio
arqueolóxico, como é o xacemento “Trigás (muralla)”, co código GA27028150; no punto 5.4
desta memoria informativa inclúese a ficha do ben segundo aparece no PXOM vixente no
Concello de Lugo.
Como xa se mencionou anteriormente, a delimitación do ámbito do Plan Parcial de
solo industrial no sector de SUD Coeses-Cuiña S-1.I límita no seu punto mais ao noroeste coa
delimitación do ámbito do Plan Especial de Protección do núcleo rural protexido de O Vilar,
que aínda cando se atopa moi próximo as instalacións industriais de Novafrigsa está a unha
cota notablemente inferior, de xeito que ningunha construción do núcleo supera a rasante
da estrada anexa, non existindo polo tanto unha liña visual directa que afecte o espazo. No
punto 5.5 dentro dos CONDICIONANTES URBANÍSTICOS ESTABLECIDOS POLO PLAN XERAL,
achégase a ficha do núcleo rural protexido de O Vilar como aparece no PXOM vixente.
Dentro deste punto da memoria faise unha análise do patrimonio cultural e elabóranse
unhas fichas resumo informativas destes tres elementos de interese patrimonial, que só teñen
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carácter informativo, non modifican as fichas do catálogo do PXOM, onde se tivo 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 (LPCG), e as
determinacións que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (DXPC) considerou durante o
período de consultas da avaliación ambiental estratéxica e que foron incorporadas ao
Informe Ambiental Estratéxico (resolución do 10/09/2018), co obxecto de acadar unha mellor
integración ambiental do Plan, agás o tema referido á modificación do contorno de
protección do Cruceiro de Lamablanca, xa que segundo o indicado polo o servizo de
arquitectura do departamento de urbanismo e medio ambiente do Concello de Lugo, 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.
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Esta indicación feita desde o órgano municipal foi corroborada 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 no se inclúe neste Plan Parcial unha carpeta de catálogo.
Como se indica na introdución deste Plan Parcial, as fichas do catálogo do PXOM
aprobado definitivamente, sen alterar, son as vixentes para estes elementos do patrimonio
cultural, fichas que se incorporan no punto 5 desta memoria:
5.3. FICHA DO CATÁLOGO DO PLAN XERAL CORRESPONDENTE AO CRUCEIRO DE
LAMABLANCA.
5.4. FICHA DO CATÁLOGO DO PLAN XERAL CORRESPONDENTE AO XACEMENTO
ARQUEOLÓXICO DE TRIGÁS (MURALLA).
5.5. FICHA DO CATÁLOGO DO PLAN XERAL CORRESPONDENTE AO NÚCLEO RURAL O
VILAR.
Na elaboración das fichas resumo informativas que se achegan neste punto 7 da parte
informativa da memoria onde se fai unha análise do patrimonio cultural, ademáis de ubicar
cada elemento patrimonial

no plano de ordenación O-07 do patrimonio cultural coa

zonificación proposta neste Plan Parcial tamén se modificaron as coordenadas X e Y en
base ao actual sistema ETRS89 – UTM29 que aparecen nas fichas do Cruceiro de
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Lamablanca, do Xacemento de Trigás e do Núcleo Rural Protexido O Vilar do catálogo do
patrimonio cultural que figuran no documento de Aprobación Definitiva do Plan Básico
Autonómico (PBA).
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Segundo a valoración do arqueólogo que realizou a prospección arqueolóxica do
Plan Parcial, o cruceiro de Lamablanca, ubicado dentro das instalacións de Novafrigsa é de
tipo tradicional pero sen outra función que non sexa a ornamental; a súa factura é recente
pero foi cautelado e catalogado no PXOM vixente no Concello de Lugo, establecendo
para a súa protección as directrices dispostas no Decreto 571/1963 sobre protección dos
Escudos, Emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas semellantes
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de interese histórico-artístico. Por tratarse dun BIC a súa protección é integral, permitíndose
obras destinadas á consolidación dos elementos construtivos do cruceiro, aconsellándose a
reposición dos elementos característicos da tipoloxía orixinal que se perderan, deterioraran
ou foran alterados. Para elo empregaranse os materiais propios do cruceiro; deberá
empregarse morteiro bastardo de cal da mesma ou similar dosificación ponderal orixinal.
A protección do cruceiro extenderase ao contorno do mesmo, polo que as obras
realizadas deberán ter en conta non só o elemento se non as características ambientais e
paisaxísticas do conxunto, non sendo recomendable ninguna actuación que conleve unha
modificación sustancial do contorno do cruceiro.
Seralle de aplicación o artigo 52 da LPCG, no que se regulan as condicións do seu
desprazamento.
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A ficha resumo informativa Nº 1 referida ao Cruceiro de Lamablanca, contén a súa
ubicación no plano O-07 de patrimonio cultural co contorno de protección do elemento
catalogado “Cruceiro de Lamablanca” segundo o PXOM vixente. A ficha recolle outras
indicacións feitas pola DXPC no seu informe, segundo o establecido na Lei 5/2016, do 4 de
maio, do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG):
-

Segundo o artigo 8 da LPCG, a denominación para o tipo de ben é “clasificación”,
clasificación de BIC – Declarado.

-

A categoría, regulada no artigo 10 da LPCG, por tratarse dun cruceiro será categoría
de Monumento, xa que está categoría establécese para as obras ou construcións que
constitúen unha unidade singular recoñecible de relevante interese artístico, histórico,
arquitectónico, arqueolóxico, etnolóxico, industrial ou científico e técnico.

-

A súa condición de ben etnográfico sinálase como especificidade do ben, e non
como categoría, sendo un ben integrado no patrimonio etnolóxico, segundo o
establecido no artigo 91 da LPCG.

-

No apartado de observacións faise referencia ao artigo 52 da LPCG, no que se
regulan as condicións do seu desprazamento.
Realizouse unha prospección exhaustiva do ámbito de actuación co obxecto de

identificar con precisión todos os bens merecedores de protección, ampliando a
prospección fóra do ámbito pola posible afección do contorno de protección doutros bens
localizados na contorna adxacente. Unha vez realizada a intervención en campo, o
arqueólogo envía ao organismo en materia de Patrimonio Cultural o informe da prospección
do Plan Parcial con código CT 102A 2019/050-0, no que se indica que non hai ningún tipo de
cautela ou cambio con respecto ó que se coñecía na parcela, e co desenvolvemento do
plan é compatible co patrimonio da zona; faise constar expresamente que durante os
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traballos de prospección levados a cabo non se recolleron materiais de valor ou interese
arqueolóxico. Achégase copia do informe da prospección arqueolóxica no Anexo IV da
memoria.
Como queda de manifesto segundo a ficha do Xacemento de Trigás que recolle o
PBA, e que se inclúe neste punto da memoria, o contorno de protección deste ben que
tamén engloba outros bens arqueolóxicos como a Mámoa de Trigás, a Medoña de Trigás 1,
a Medoña de Trigás 2, a Medoña de Trigás 3, a Medoña de Trigás 4, a Mámoa de Xestido 1,
a Mámoa de Xestido 2, a Mámoa de Xestido 3 non afecta a delimitación do Plan Parcial
nen a ampliación e mellora do vial e das redes de instalación que propón o instrumento de
planeamento.
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Aínda que no punto 5.4. se inclúe a ficha do catálogo do PXOM vixente
correspondente a este elemento patrimonial, seguindo a indicación do infome da DXPC no
período de consultas da AAE, elabórase a ficha resumo informativa Nº 3 correpondente ao
Xacemento de Trigás; e tamén a ficha resumo informativa Nº 2 do Núcleo rural protexido O
Vilar.
Outro tema a analizar neste punto son os muros de chantos existentes no ámbito, que
como xa se indicou no documento ambiental, estudase a súa localización, extensión e
características, co obxecto de valorar a necesidade da súa protección.
A datación destes valados é incerta, son de tipo tradicional, laxas de esquisto grisáceo
colocadas verticalmente. 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 como se pode
observar nas seguintes imaxes que se achegan.
Este tramo de chantos indicado no plano de delimitación do sector integrarase como
elemento estruturante na nova ordenación do ámbito, establecendo no artigo 9 da
normativa do Plan Parcial, no seu punto 9.2 de condicións particulares para proxectos de
urbanización, un novo apartado para a protección dos muros de chantos existentes, que
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garanta a súa salvagrada, aínda que non a súa catalogación.

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

Nº 1

Nº 2

DENOMINACIÓN
SEGUNDO
CATÁLOGODO
PXOMVIXENTE

CUIÑA (C) - 4

PEPNR-12

NºPLANODE
ORDENACIÓN
DOPP

O-07

O-07

NIVEL
PROTECCIÓN

INTEGRAL

AMBIENTAL

TIPO

DENOMINACIÓN

ETNOGRÁFICO

CRUCEIRODE

(ETN)

LAMABLANCA

ARQUITECTÓNIC

NÚCLEORURAL

SANTA

O

PROTEXIDO

EULALIADE

OVILAR

CUIÑA

(ART)

Nº 3

GA27028150

O-07

NIVEL III.

ARQUEOLÓXICO

(NORMAL)

(ARQ)

PARROQUIA

SANTA
EULALIADE
CUIÑA

XACEMENTODE

SANTA

TRIGÁS

EULALIADE

(MURALLA)

CUIÑA

LUGAR

LAMABLANCA
(NOVAFRIGSA)

CONCELLO

LUGO

O VILAR

LUGO

O VILAR

LUGO

Táboa coas fichas resumo informativas dos elementos de interese patrimonial do Plan Parcial SUD

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

COESES-CUIÑA S-1.I
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Ficha resumo informativa Nº 1:
CRUCEIRO DE LAMABLANCA (NOVAFRIGSA)
Concello

Lugo

Parroquia

Santa Eulalia de Cuiña

Lugar

Lamablanca
(NOVAFRIGSA)

Coordenadas
UTM H29 ETRS89

X= 619.610
Y= 4.757.880

Denominación segundo catálogo do PXOM vixente:
CUIÑA (C) – 4

CRITERIOS SEGUNDO LPCG
Clasificación

BIC - Declarado

Categoría

Monumento

Especificidade
do ben

Patrimonio etnolóxico

Tipo

Etnográfico (Relixioso)

Cronoloxía
Ámbito

Descoñecida
Local

Nivel Protección

Integral

Nº plano de ordenación do PP

PORD_07CAT. Patrimonio cultural

Conservación

Bo

Clasificación do solo

Solo urbanizable delimitado

Categorización segundo PP

Parcela de uso industrial agroalimentario

Ordenanza de aplicación

Ordenanzadeproteccióndopatrimoniocultural

Uso actual
Propietario

Ornamental
(cruceiro)
Privado

Descrición segundo ficha do catálogo do PXOM vixente
Basamento formado por un único nivel de granito. Basa de forma
cúbica rebaixada na parte central e de grandes proporcións. Fuste
de sección octogonal rematado nos seus extremos de forma
cadrangular. Capitel de dúas pezas sobre a que apoia a cruz, cun
Crito na parte frontal e unha Dolorosa na parte posterior.
Usos e obras permitidas segundo ficha do catálogo do PXOM vixente
O uso permitido: cruceiro
As obras permitidas son as derivadas do nivel de protección integral, que
serán as de conservación, consolidación e restauración.
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Obras prohibidas
Alteración dos elementos protexidos.
Criterios de intervención segundo ficha do catálogo do PXOM vixente
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 primitiva.
A protección do cruceiro extenderase ao contorno do mesmo, polo que as obras realizadas deberán ter en conta non só o
elemento se non as características ambientais e paisaxísticas do conxunto, non sendo recomendable ninguna actuación que
conleve unha modificación substancial do contorno do cruceiro.
Observacións
A ficha do catálogo do PXOM vixente que é de aplicación incorpórase no punto 5.3 desta memoria informativa.
Tamén lle será de aplicación a Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG) nalqueles aspectos non recollidos
na ficha do catálogo correspondente, como o artigo 52 da LPCG, no que se regulan as condicións do seu deprazamento.
Ademais das obras permitidas segundo a ficha do catálogo do PXOM vixente tamén se podrán realizar traballos de investigación,
valorización, mantemento.
Ubicado dentro das instalacións industriais de Novafrigsa, o cruceiro de tipo tradicional pero sen outra función que non sexa a
ornamental, segundo a valoración do arqueólogo que realizou a prospección arqueolóxica do Plan Parcial a súa factura é
recente pero foi cautelado e catalogado no PXOM vixente no Concello de Lugo, establecendo para a súa protección as
directrices dispostas no Decreto 571/1963 sobre protección dos Escudos, Emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de
termo e pezas semellantes de interese histórico-artístico.
FICHA INFORMATIVA, NON MODIFICA A FICHA DO CATÁLOGO DO PXOM CORRESPONDENTE.
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Ficha resumo informativa Nº 2:
NÚCLEO RURAL PROTEXIDO O VILAR
Concello

Lugo

Parroquia

Santa Eulalia de Cuiña

Lugar

O Vilar

Coordenadas
UTM H29 ETRS89

X= 619.738
Y= 4.758.300

Denominación segundo catálogo do PXOM vixente:
PEPNR-12

CRITERIOS SEGUNDO LPCG
Clasificación

Ben catalogado

Categoría

Conxunto histórico

Especificidade
do ben

Patrimonio
arquitectónico

Tipo

Arquitectónico

Cronoloxía

Descoñecida

Ámbito

Local

Nivel Protección

Ambiental

Conservación

Regular

Uso actual

Residencial

Nº plano de ordenación do PP
Clasificación do solo
(segundo PXOM vixente)
Categorización
(segundo PXOM vixente)
Ordenanza de aplicación

PORD_07CAT. Patrimonio cultural
Solo de Núcleo Rural
Núcleo Rural Tradicional
Ordenanza de protección do patrimonio cultural
e Ordenanza de N.R. do PXOM vixente

Planeamento de desenvolvemento segundo ficha do catálogo do PXOM vixente
Plan Especial de Protección
A protección do núcleo rural, de forma que se
garanta a súa conservación, o mantemento e
Obxecto
recuperación dos valores morfolóxicos e tipolóxicos
do asentamento, e a súa integración na paisaxe.
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Descrición tipolóxica segundo ficha do catálogo do PXOM vixente
Sen estrutura formal clara, está constituído pola agrupación de
edificacións illadas nun entorno próximo. Vivendas unifamiliares de
tipoloxía tradicional tanto en volume como en uso.
Determinacións de ordenación xeral segundo ficha do catálogo do PXOM vixente
Calificación global Residencial
Non se permitirá unha edificabilidade superior
Edificabilidade
que a resultante da aplicación da Zona de
máxima
Ordenanza de núcleo rural.
Residencial, dotacional e terciario vinculado
ao uso residencial.
Usos permitidos
Permítense como usos complementarios
aqueles que garden relación directa cos usos
tradicionais ligados ao asentamento rural.
Criterios de intervención segundo ficha do catálogo do PXOM vixente
Son de aplicación as condicións de desenvolvemento, a xestión do planeamento, o réxime transitorio e as
condicións particulares das infraestruturas que se recollen na ficha correspondente do catálogo do PXOM vixente.
Observacións
A ficha do catálogo do PXOM vixente que é de aplicación incorpórase no punto 5.5 desta memoria informativa.
Tamén lle será de aplicación a Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG) nalqueles
aspectos non recollidos na ficha do catálogo correspondente.
FICHA INFORMATIVA, NON MODIFICA A FICHA DO CATÁLOGO DO PXOM CORRESPONDENTE.
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Ficha resumo informativa Nº 3:
XACEMENTO DE TRIGÁS (MURALLA)
Concello

Lugo

Parroquia

Santa Eulalia de Cuiña

Lugar

O Vilar

Coordenadas
UTM H29 ETRS89
Altitude
Cartografía
Polígono
Parcela

X= 619.275
Y= 4.758.226
479 m.
97-14-16
A129
00091

Denominación segundo catálogo do PXOM vixente:
GA27028150

CRITERIOS SEGUNDO LPCG e SEGUNDO
FICHA DO PXOM VIXENTE
Clasificación

Ben catalogado

Categoría

Xacemento
arqueolóxico

Especificidade
do ben

Patrimonio
arqueolóxico

Tipo

Arqueolóxico

Cronoloxía

Descoñecida/
Indeterminada

Ámbito

Local

Réxime propiedade

Privado

Grao de Protección
Protección Legal

G-II.2 - G-II.3
Inventario 1997

Conservación

Baixo, bastante alterado

Grado de alteración
Causas alteración
Axente alteración

Gravemente alterado
Actividades agrícolas
Particulares
Monte baixo,
carballos, prado

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

Uso actual

GA27028150

Nº plano de ordenación do PP
Clasificación do solo
(segundo PXOM vixente)

PORD_07CAT. Patrimonio cultural
Solo Rústico

Categorización
(segundo PXOM vixente)

Especialmente Protexido:
- Protección Agropecuaria/Forestal
- Protección Forestal
- Protección de Augas

Ordenanza de aplicación

Ordenanza de protección do patrimonio
cultural e o disposto na LSG para solo rústico,
mantendo a vixencia das categorías de solo
contidas no PXOM vixente (Disposición Tª 1ª,
punto 1 letra d) da LSG).

Descrición segundo ficha do catálogo do PXOM vixente
Trátase dunha especie de foso e parapeto, que recorda a un pechado, pero que os
veciños non recordan que fóra construído polo menos nos últimos 73 anos. A estrutura ten
unha orientación aproximada E-O, cun trazado lixeiramente curvado cara o sur. O sector
central da mesma foi desmantelado por un prado, aproximadamente uns 200 metros, de
maneira lonxitudinal e pola súa marxe S, e o parapeto cara o N, que é cara onde
descende naturalmente o terreno. A Zona ocupada pola estrutura atópase a monte, e a
zona situada ao N é unha zona encharcada, case de braña.Mideuns 10m de lonxitude e
uns 30 de ancho nun sector, no outro sector ten 60 m de lonxitude e igual anchura no
anterior.Asúaextensión total coñecida chegaaproximadamenteaos1.300m.
Usos e obras permitidas
As que establece o nivel de protección de aplicación.
Obras prohibidas
Todas os demais que no contemple o nivel de protección de
aplicación. Alteración dos elementos protexidos.
Observacións e criterios de intervención
A ficha do catálogo do PXOM vixente que é de aplicación incorpórase no punto 5.4
desta memoria informativa.
Realizada a prospección arqueolóxica coa correspondente autorización da DXPC e
tralo correspondente informe avaliativo CT 102A 2019/050-0, non se considerou nin
modificar nin ampliar a protección e delimitacións establecidas para o patrimonio
arqueolóxico ao considerar que as existentes son axeitadas para os bens que cautelan.
FICHAINFORMATIVA,NONMODIFICAAFICHADOCATÁLOGODOPXOMCORRESPONDENTE

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
88 de 89
APROBACIÓN DEFINITIVA - XUÑO 2022

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

En Lugo, xuño de 2022
En representación do equipo redactor

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

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