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1.- INTRODUCIÓN E ÁMBITO DO ESTUDO
Este Anexo II, referente ao Estudo de Avaliación da Mobilidade do presente Plan
Parcial redáctase en virtude da entrada en vigor o 19 de marzo de 2016 da nova Lei 2/2016,
do 10 de febreiro, do solo de Galicia e do seu Regulamento, que foi aprobado polo Decreto
143/2016, do 22 de setembro, e que tivo entrada en vigor o 9 de decembro de 2016.
Segundo o disposto no artigo 171.4 do citado Regulamento da Lei 2/2016, no que se
dí que un dos anexos a incorporar á memoria do Plan será o estudo da mobilidade xerada
pola nova actuación, co contido establecido no artigo 172, referido ao ámbito do Plan
Parcial.
A continuación recóllese textualmente o artigo 172 do Regulamento:
“Artigo 172. Estudo de avaliación da mobilidade
1. O obxectivo dos estudos de avaliación da mobilidade é definir as medidas e
actuacións necesarias para asegurar que a nova mobilidade xerada no ámbito de
estudo siga unhas pautas caracterizadas pola preponderancia dos medios de
transporte máis sustentables.
Os estudos de avaliación da mobilidade xerada pola nova actuación avaliarán, no
ámbito de influencia do plan parcial, o incremento potencial dos desprazamentos
provocado pola nova planificación ou pola nova implantación de actividades, e a
capacidade de absorción deste polos servizos viarios e polos sistemas de transporte,
abarcando incluso os de baixo ou nulo impacto como os desprazamentos en
bicicleta.

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

Tamén se avaliará a viabilidade das medidas propostas no propio estudo para
xestionar de xeito sustentable a nova mobilidade e, especialmente, as fórmulas de
participación do promotor para colaborar na solución dos problemas que esta xere.
2. A memoria dos plans parciais deberá incorporar nun anexo este estudo de
avaliación da mobilidade, que conterá, entre outras, e segundo a súa complexidade,
as seguintes determinacións:
a) Avaliación da mobilidade xerada polos diferentes usos previstos no planeamento e
os incrementos e variacións previstas como consecuencia das novas actuacións
incorporadas por este.
b) Proposta da rede de itinerarios principais para peóns.
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c) Proposta de rede de itinerarios para bicicletas, de ser o caso, e determinación das
reservas para aparcadoiros de bicicletas.
d) Proposta de rede básica de itinerarios principais de vehículos e determinación das
reservas para aparcadoiros.
e) Previsión da rede de itinerarios para transporte colectivo, de ser o caso, e proposta
de implantación das novas liñas ou prolongación das existentes. Para tal efecto, terase
en conta a posibilidade de coexistencia de transporte colectivo de carácter privado,
en función das características e dos usos do ámbito.
f) Representación das estacións de ferrocarril e de autobuses interurbanos existentes e
daquelas previstas, de ser o caso.
g) Representación das propostas de reservas de espazo para carga e descarga de
mercadorías.
h) Representación das propostas de reservas de espazo de aparcadoiros ou parada
para os vehículos destinados ao transporte colectivo e ao taxi, de ser o caso.
i) Xustificación do cumprimento das condicións exixidas pola normativa vixente en
materia de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas no sector.
j) Encaixe e definición dos nodos de unión coa rede xeral do municipio (viaria, peonil,
de bicicletas e de transporte público), segundo corresponda.
k) Proposta de financiamento dos diferentes custos xerados polo incremento de
mobilidade debido á nova actuación.”
O Estudo de Avaliación da mobilidade que se presenta a continuación enmárcase
dentro do ámbito territorial sobre o que se desenvolve o presente Plan Parcial
correspondente 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,

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
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pertencente a parroquia de Santa Eulalia de Cuiña.
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LUGO

Situación do Sector S-1.1 Coeses-Cuiña dentro do ámbito territorial

Este sector denominado SUD COESES-CUIÑA S-1.I, ten unha superficie bruta de 321.349 m²,
e forma parte dun dos desenvolvementos urbanísticos propostos polo PXOM de Lugo, que
foi aprobado definitivamente, de forma parcial e condicionada, por Orde da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 29 de abril de 2011.
O uso existente no sector é o industrial, de carácter agroalimentario. Actualmente dentro

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

do sector xa hai ubicada unha fábrica industrial de produtos cárnicos, pertencente a
Novafrigsa, S.A. (Grupo Coren), empresa privada, promotora da redacción e tramitación
do Plan Parcial, en colaboración co Concello de Lugo.
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Vista aérea do ámbito, na que se apreza a existencia de naves xa consolidadas no sector, delimitado
cunha liña de cor vermella

A fábrica conta cunha serie de naves e construcións destinadas a industria
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 planta

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

de coxeneración, a depuradora, centro de transformación…
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Fotografías xerais das instalacións da empresa Novafrigsa S.A. (Grupo Coren) ubicada no Sector
S-1.1 Coeses-Cuiña

O obxectivo fundamental do Plan Parcial é a obtención e urbanización de solo de cesión

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

necesario,

apto

para

desenvolver

actividades

industriais

vinculadas

ao

sector

agropecuario e a alimentación, xa que o Concello de Lugo está interesado en que se
consolide un polo de desenvolvemento no que se concentren as actividades ligadas ao
sector agroalimentario, ademais, co desenvolvemento do sector habilítase solo para
facilitar a ampliación das instalacións de Novafrigsa, do Grupo Coren, xa situado no
sector e que é un dos motores económicos da Provincia de Lugo.
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2.- OBXECTIVOS DO ESTUDO DE AVALIACIÓN DA MOBILIDADE
O presente Estudo de Avaliación da Mobilidade do sector SUD COESES-CUIÑA S-1.I que se
desenvolve mediante este Plan Parcial ten por obxecto a análise da situación actual e
das afectacións sobre o conxunto da rede viaria e sobre o resto da mobilidade, incluíndo
todos os modos de transporte, como ir a pé, en bicicleta ou en transporte público.
En concreto, perséguense os seguintes obxectivos, en virtude do disposto no artigo 172.1
do Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, aprobado polo
Decreto 143/2016, do 22 de setembro (en diante RLSG):


Avaliar o posible incremento potencial dos desprazamentos provocado polo
desenvolvemento do sector (nova planificación e nova implantación de
actividades).



Analizar a capacidade actual das vías de circulación, así como a conexións
inmediatas, para validar as posibles propostas de actuación. Avaliar a
capacidade de absorción dos servizos viarios e os sistemas de transporte,
considerando especialmente os sistemas de transporte de baixo ou nulo
impacto, como son os desprazamentos en bicicleta ou a pé.



Propor e definir as medidas e actuacións necesarias para asegurar que a nova
mobilidade xerada no ámbito de estudo do Plan Parcial siga unhas pautas
caracterizadas

pola

preponderancia

dos

medios

de

transporte

máis

sustentables, que melloren tanto a situación actual como a futura.


Avaliar a viabilidade das medidas propostas no presente estudo para xestionar
de xeito sustentable a nova mobilidade.



Colaborar na solución dos posibles problemas que poda xerar a nova

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

mobilidade do sector con fórmulas de participación do promotor.
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3.- DETERMINACIÓNS DO ESTUDO DE AVALIACIÓN DA MOBILIDADE
Este capítulo 3 do Estudo de Avaliación da Mobilidade estrutúrase en base ao indicado
no artigo 172.2 do RLSG, que se refire ás determinacións que deberá conter dito estudo.
3.1. AVALIACIÓN DA MOBILIDADE XERADA POLOS USOS PREVISTOS E POLOS POSIBLES
INCREMENTOS DOS DESPRAZAMENTOS
Neste punto ademais de recoller a determinación referida no apartado a) do artigo 172.2
do RLSG tamén se avalía o primeiro dos obxectivos deste estudo.
O acceso principal ao sector realizase a través do vial de sistema xeral existente da
estrada municipal de doble sentido, denominada “Camiño de Novafrigsa” ao norte do
ámbito do sector, 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.
Non se prevé un gran incremento nos desprazamentos ao sector, xa que o principal uso
previsto é o industrial existente, de carácter agroalimentario.
Actualmente nas instalacións de Novafrigsa ademais de contar cun trazado de viario
interior que garante o servizo da empresa, tamén dispón de zonas de aparcamento
específicas para os traballadores da factoría, así como para visitantes e proveedores, e
dársenas para a carga e descarga dos camións. Independizando o acceso dos
traballadores e os visitantes do acceso dos vehículos pesados. Existindo controis de

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

acceso as instalacións.
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Imaxes das zona de aparcamento dos traballadores e das dársenas de camións existentes en
Novafrigsa

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

Delimitación do sector con trazado viario interior existente e coas bolsas de aparcamento actuais

O único incremento que se contempla e o desenvolemento da reserva de solo para
equipamento público que se sitúa no norte do sector, reserva dunha superficie de 5.880
m² de sistema local de equipamentos (Parcela P3). O uso concreto ao que se destina dita
reserva será de criterio municipal, aínda que no Plan Parcial proponse o uso de
equipamento deportivo. E tamén o uso da reserva de zona verde de sistema xeral ao sur
do sector, cunha superficie de 33.142 m² (Parcela P4), para desenvolver o futuro parque
definido no plan vixente. Aínda que este posible incremento de tráfico sería puntual e
non diario, de fins de semán e festivos. Sendo asumible pola rede existente de tráfico
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rodado, xa que o uso lúdico podría convivir e complementarse co uso industrial diario do
sector, que se desenvolve entre semán.

Plano de ordenación coa ordenación detallada, zonificación, cualificación e usos pormenorizados do

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

Plan Parcial

Aínda que non consta un estudo concreto da intensidade media diaria (IMD) de tráfico
na estrada de acceso as instalacións de Novafrigsa, estrada municipal denominada
“Camiño de Novafrigsa” nen da estrada provincial CP-2907, si figura a intensidade media
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Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
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da estrada LU-612 que une a cidade de Lugo co núcleo de Soñar e desde a que se
accede a CP-2907, sendo está intensidade media diaria estimada a que se reflexa na
seguinte táboa:

ESTRADA

IMD

LU-612

2.788
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201
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Distancia e tempo desde o centro da cidade de Lugo, ao ámbito do sector, estrada LU-612,
estrada LU-P-2907 (CP-2907) e “Camiño de Novafrigsa”

3.2. PROPOSTA DA REDE DE ITINERARIOS PARA PEÓNS
Como xa se manifestou na Memoria Xustificativa deste Plan Parcial na Parcela P4 que
corresponde co solo destinado a zona verde de Sistema Xeral incluído de 33.142 m²
prevese a súa limpeza e apertura de sendeiros peonís que permitan o uso e desfrute
deste espazo natural; ademais proponse unha rede de sendeiros peonís na parcela P7
que conectan o acceso do sector na estrada “Camiño de Novafrigsa” con este futuro
parque ao sur de dito sector, como se pode ver no plano de ordenación PORD_03LIC_02.
Ordenación: viais, aliñacións e rasantes.

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

No plano seguinte márcanse os itinerarios peonís sobre o plano da ordenación proposta:
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Sobre o plano de ordenación sinalase cunha liña verde os sendeiros peonís, cunha liña azulada as
beirarrúas e cunha liña de cor laranxa o carril bici proposto

Tamén se propón na urbanización do sector, na disposición do vial de servizo e no vial
existente na marxe esquerda que pasa de ser privado a ser público, beirarrúas, como se
pode ver no plano de ordenación PORD_03LIC_01. Ordenación: seccións, do cal se

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

extrae a seguinte sección tipo:

Sección tranversal tipo A da ampliación do viario existente de acceso
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3.3. PROPOSTA DA REDE DE ITINERARIOS PARA BICICLETAS
Proponse un carril bici no vial existente na marxe esquerda do sector (como se sinala en
cor laranxa na imaxe do plano de ordenación do punto anterior), este vial ata a barreira
de control de acceso as instalacións de Novafrigsa como se indicou na memoria
xustificativa pasa de ser privado a ser público, a través do control de acceso
puntualmente terá acceso a parcela da depuradora (P2.2) para o seu control, e para o
mantemento da parcela de espazos libres. O carril bici proposto é bidireccional de dous
metros e cincuenta centímetros (dimensións mínimas esixidas segundo a normativa do
PXOM do Concello de Lugo no artigo 152.1 vías ciclistas).

Sección tranversal tipo B da ampliación do viario de acceso existente na marxe esquerda coa
incorporación do carril bici

Tamén se propón a posibilidade de habilitar prazas ou áreas de estacionamento para os
usuarios das bicicletas, como se grafía nos planos de ordenación PORD_03LIC_02, ver
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 30-06-2022
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

detalle 02 e detalle 03, sinálanse cunha letra B que tamén se indica na lenda de dito
plano.
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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)

Ademais deste carril bici, a rede de sendeiros peonís que conectan coa zona verde e
áreas de esparcemento do sector tamén poderán ser usadas para bicicletas, xa que o
ancho destes sendeiros é de 6,00 m (ancho proposto para poder tamén realizar
comodamente as labores de mantemento da zona) e pendentes máximas dun 6%, que
favorecen a accesibilidade para peóns e usuarios en bicicleta.
Tamén se analizaron no presente estudo posibles rutas desde a cidade de Lugo, con
tempos e recorridos, como se ve na seguinte imaxe:
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3.4.

PROPOSTA

DA

REDE

BÁSICA

DE

ITINERARIOS

PRINCIPAIS

DE

VEHÍCULOS

E

DETERMINACIÓN DAS RESERVAS PARA APARCADOIROS
Como xa se mencionou con anterioridade o acceso principal ao sector é a estrada
municipal denominada “Camiño de Novafrigsa” que une as estradas provinciais CP-2907
e CP-2906; sendo a principal conexión coa cidade de Lugo e o resto da provincia e a
comunidade autónoma a estrada autonómica LU-612.
Os accesos ao sector realízanse desde o vial de sistema xeral existente da estrada
municipal, ao norte das áreas de solo ordenadas.
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O sistema viario proxectado apoíase no sistema xeral existente, proponse a ampliación
do vial existente segundo as aliñacións do PXOM vixente (nun tramo de cincocentos
corenta metros de lonxitude), dispoñendo de carrís de circulación de 3,50 m, beiravía de
0,50 m, e unha beirarrúa de 3,00 m.
Desta maneira, a estrada actual, duns cinco metros de calzada, transfórmase nunha vía
de catorce metros de ancho cando se execute a beirarrúa oposta unha vez se dispoñan
os peches das parcelas ás distancias que esixe a normativa. Esta vía serve de acceso ás
parcelas edificables, tanto públicas como privadas, as cales podrán dispoñer dos seus
propios viais interiores

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

CONCELLO DE LUGO
16 de 25
APROBACIÓN DEFINITIVA - XUÑO 2022

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

Dispórase de súas bolsas de aparcamento e plantárase unha árbore por cada tres prazas
de aparcamento (en cumprimento do artigo 75.2.b) do RLSG)..
Tanto na memoria xustificativa como no punto anterior xa se indicou que o vial existente
de acceso privado as instalación de Novafrigsa na marxe esquerda pasa a ser público, a
través do control de acceso puntualmente terá acceso a parcela da depuradora (P2.2)
para o seu control, e para o mantemento da parcela de espazos libres. Este vial tamén se
amplía, dando cumprimento as condicións fixadas pola LSG e polo PXOM do Concello de
Lugo; dispoñendo dunha calzada de dobre sentido con carrís de tres metros e cincuenta
centímetros, e unha franxa lateral de cada carril de outros cincuenta centímetros. As
beirarrúas de dous metros e na marxe esquerda do vial, colindante coa franxa de
espazos libres (zona axardinada para xogos da parcela P5) incorpórase o carril bici
bidireccional de dous metros e cincuenta centímetros (dimensións mínimas esixidas
segundo a normativa do PXOM do Concello de Lugo, artigo 152.1 vías ciclistas).
Como xa se sinalou no punto 3.1 deste estudo nas instalacións de Novafrigsa xa se conta
cun trazado de viario interior que garante o servizo da empresa, que dispón de zonas de
aparcamento específicas para os traballadores da factoría, así como para visitantes e
proveedores, e dársenas para a carga e descarga dos camións. Independizando o
acceso dos traballadores e os visitantes do acceso dos vehículos pesados.
Este trazado viario compleméntase coa porposta de beirarrúas como quedaron sinaladas
no punto anterior 3.4.
Nos planos de ordenación correspondentes ao sistemas local de infraestruturas quedan
reflexados estes datos; plano PORD_03LIC_01 de seccións e plano PORD_03LIC_02 de viais,
aliñacións e rasantes, onde se ve as ampliacións dos viais citados, a rede interior, as
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bolsas de aparcamentos...
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Fragmento do plano PORD_03LIC_02 de ordenación: viais, aliñacións e rasantes

3.5. PREVISIÓN DA REDE DE ITINERARIOS PARA TRANSPORTE COLECTIVO
Con respecto a este punto fíxose unha análise da situación actual con respecto ao
sector, realizando consultas as compañías que operan no municipio de Lugo e que
conectan cos Concellos limítrofes.
A única compañía de autobuses que ten servizo nas proximidades do sector é a empresa
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Portomarín S.A., con sede en Sarria (Lugo); tendo a parada máis próxima en Soñar a 7,3
Km

de Lugo, aproximadamente 10-12 minutos (pola estrada LU-612), e de Soñar ao

sector son 2,7 Km, que andando serían 35 minutos (pola estrada LU-P-2907 e pola estrada
“Camiño de Novafrigsa”), como se pode ver nas seguintes imaxes:
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A empresa facilitou a frecuencia de horarios desde a estación de autobuses de Lugo e
desde Sarria:
LUGO-PORTOMARÍN-SARRIA con PARADA EN SOÑAR
De Lugo a Soñar son 10 minutos (7,7 Km pola estrada LU-612)
HORA DE SAÍDA DA
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
DE LUGO
PARADA EN SOÑAR 10
MINUTOS SOBRE O
HORARIO

DOMINGOS /FESTIVOS
10:00
10:45

LUNS/VENRES

LUNS/SÁBADO

10:45
13:00
14:30
18:15
19:45

SARRIA-PORTOMARÍN-LUGO con PARADA EN SOÑAR
De Sarria a Portomarín son 30 minutos (24,2 Km pola estrada LU-633)
De Portomarín a Soñar son 20 minutos (22 Km pola estrada LU-612)
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HORA DE SAÍDA DA
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
DE SARRIA
PARADA EN SOÑAR 50
MINUTOS SOBRE O
HORARIO

DOMINGOS /FESTIVOS

LUNS/VENRES

LUNS/SÁBADO
8:45

14:10
17:30
18:15

Para as instalacións de Novafrigsa e o seu funcionamento esta liña de autobuses no é
factible e tampouco se considera necesaria unha rede de transporte colectivo; pero de
cara ao desenvolvemento do equipamento municipal se o concello considera o uso
deportivo previsto neste Plan Parcial podérase estudar a mellora do servizo colectivo coa
implantación dalgún transporte colectivo puntualmente ao sector ou coa prolongación do
existente ata o ámbito.
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
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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.
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.
3.6. REPRESENTACIÓN DAS ESTACIÓNS DE FERROCARIL E DE AUTOBUSES INTERURBANOS
EXISTENTES
Na imaxe seguinte indícanse as estacións de transporte colectivo existentes na cidade
de Lugo, a estación de trens, a uns 16-18 minutos do sector en coche, e a estación de
autobuses, a uns 10-14 minutos do sector en coche:

Estación de trens
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Estación de autobuses

Ámbito de estudo
do Plan Parcial
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Tempos e rutas desde a estación de trens de Lugo ao sector de estudo do Plan Parcial

Tempos e rutas desde a estación de autobuses de Lugo ao sector de estudo do Plan Parcial
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3.7. REPRESENTACIÓN DAS PROPOSTAS DE RESERVAS DE ESPAZO PARA CARGA E DESCARGA
DE MERCADORÍAS
Como xa se dixo no punto 3.1 deste estudo sobre a avaliación da mobilidade xerada polos
usos previstos e polos posibles incrementos dos desprazamentos, na actualidade no sector
xa se desenvolve o uso industrial dentro das instalacións da empresa Novafrigsa. A cal xa
conta con zonas específicas reservadas para a carga e descarga de mercadorías, coas
súas dársenas correspondentes como queda de manifesto nas fotografías actuais recollidas
en dito punto. Con zonas permitidas só para o acceso de vehículos pesados e vinculados a
actividade, restrinxido o acceso ao resto de vehículos, como se pode ver no plano 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
21 de 25
APROBACIÓN DEFINITIVA - XUÑO 2022

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

ordenación PORD_01DEL coa delimitación do sector, tamén incorporado como imaxe no
punto 3.1 deste documento.
Na parcela de cesión municipal correspondente a equipamento determinarase un zona
de carga e descarga no correspondente proxecto de urbanización da parcela, mentras
tanto a zonas de aparcamentos propostas tamén serán actas para a carga e descarga
ocasional.
3.8. REPRESENTACIÓN DAS PROPOSTAS DE RESERVAS DE ESPAZO DE APARCADOIROS OU
PARADA DE VEHÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE COLECTIVO E AO TAXI
A estrada municipal “Camiño de Novafrigsa” dará acceso ao sector, sendo habilitada
unha zona diante da parcela de cesión municipal se o concello determinará a
necesidade da implantación dalgún transporte colectivo puntualmente ao sector ou coa
prolongación da existente ata o ámbito. Se esto se considerará no proxecto de
urbanización recolleríase a zona de parada coa sinalización correspondente e unha
marquesiña para a espera dos posibles usuarios.
Con respecto a esto terase en conta o indicado no punto 3.5 do presente estudo de
mobilidade en relación coa cobertura do transporte público.
En canto a parada de taxis que podan achegar aos usuarios ao sector no se prevé
ningunha parada específica, pero si será no vial de servizo e a parada ou recollida de
pasaxeiros será a carón dos accesos das parcelas do sector (P1, P3 e P7).
3.9. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS EXIXIDAS POLA NORMATIVA
VIXENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NO
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SECTOR.
No punto 2.10 da memoria xustificativa, xa se recolle o cumprimento das condicións de
accesibilidade e supresión de barreiras; como se dixo, os espazos públicos a urbanizar
deseñaranse de forma que cumpran as condicións técnicas básicas de accesibilidade e
non discriminación contidas na Orde VIV/561/2010, debendo o proxecto de urbanización
que se redacte establecer as solucións construtivas previstas nesta.
As vías públicas e demais espazos de uso público foron planificadas de forma que resulten
accesibles, debendo polo tanto os proxectos de urbanización que se executen, cumprir os
criterios básicos que establece a Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade, que
derogou parcialmente a Lei 8/1997, do 20 de agosto, de Accesibilidade e Supresión de
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Barreiras Arquitectónicas na Comunidade Autónoma de Galicia; e o artigo 12 do
Regulamento de desenvolvemento e execución da citada Lei 8/1997 (Decreto 35/2000 do
28 de xaneiro), se ben se consideran prevalentes a de lexislación básica anterior na
execución das determinacións deste plan de sectorización.
Debido á topografía do terreo, proxéctase realizar itinerarios adaptados destinados ao
tráfico peonil, cumprindo as esixencias sinaladas, de forma que permitan acceder aos
diferentes espazos de uso público e edificacións do seu ámbito.
Os elementos de urbanización e mobiliario urbano, así como as edificacións que se
proxecten nestes itinerarios, serán adaptados conforme ao Código de Accesibilidade.
As vías públicas e espazos públicos existentes no perímetro do sector ordenado serán
adaptados gradualmente ás condicións de accesibilidade previstas no artigo 13 do
mencionado Regulamento.
Resérvase un mínimo do 3% das prazas previstas en superficie accesibles, con dimensións
mínimas de (2,50 m + 1,20 m) x 5,00 m en prazas en batería e de 2,20 m x (5,00 m + 3,00 m)
en prazas en ringleira en cumprimento do CTE-DB-SUA-9; ditas prazas de aparcamento
accesible, estarán próximas ao acceso peonil a zona de aparcadoiro e comunicadas con
el mediante un itinerario accesible, cun espazo anexo de aproximación e transferencia,
lateral de anchura ≥ 1,20 m se a praza é en batería, podendo compartirse por dúas prazas
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contiguas, e traseiro de anchura ≥ 3,00 m se a praza é en liña.
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3.10. ENCAIXE E DEFINICIÓN DOS NODOS DE UNIÓN COA REDE XERAL DO MUNICIPIO
En anteriores puntos do documento deste Plan Parcial xa se indicou que o sistema viario
proxectado apoiase no sistema xeral existente, a ampliación no ámbito do sector cun
acceso que dispón dunha beiravía e unha beirarrúa de tres metros; así como a ampliación
do vial existente de acceso privado as instalación de Novafrigsa na marxe esquerda que
pasa a ser público ata o punto de control de acceso ás instalacións, dispoñendo dunha
calzada de dobre sentido con carrís de tres metros e cincuenta centímetros, e unha franxa
lateral de cada carril de outros cincuenta centímetros, con beirarrúas de dous metros e coa
incorporación dun carril bici bidireccional de dous metros e cincuenta centímetros.
A relación do viario interior existente no sector (acceso e zona de estacionamento) co
acceso principal ás instalacións actuais a través a estrada municipal de doble sentido,
denominada

“Camiño

de

Novafrigsa”, aínda

que

a

súa

solución

concreta

e

pormenorizada se desenvolva no proxecto de urbanización correspondente.
Como se mencionou o acceso principal realizase a través da estrada municipal que une
as estradas provinciais CP-2907 coa estrada CP-2906, as cales non se ven afectadas pola
actuación.
A estrada provincial CP-2097 a súa vez entronca coa estrada autonómica LU-612, sendo
está a principal para o tráfico que se achega ao sector.
3.11. PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DOS DIFERENTES CUSTOS XERADOS POLO INCREMENTO
DE MOBILIDADE DEBIDO Á ACTUACIÓN
Non se contempla unha gran incremento da mobilidade debido á actuación. Polo que
os custos que se estimaron na avaliación económica corresponden cunha aproximación
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da implantación dos servizos e execución das obras de urbanización, incluídas as conexións
cos sistemas xerais existentes e a súa ampliación e reforzo, así como posibles obras
especiais, como desviacións de redes de servizo existentes e outras, en cumprimento do
regulado no artigo 175.1 do RLSG e como se recolleron na táboa correspondente.
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MELLORA DE URBANIZACIÓN DO S.X. DE ESPAZOS LIBRES
Cap.

Nº de Ud m²
1

Descrición

Precio €/m²

33.142 M² de limpeza e mellora de accesos no S.X. e S.L.

2

Total
1

4.235 M² de formación de itinerarios peoniles

33.142,00 €

9

38.115,00 €

Total

71.257,00 €

SERVIZOS DE URBANIZACIÓN INTERIOR
Cap.

Nº de Ud m2.
3

45.417

4

Descripción

Precio €/m2

Total

M² Execución de axardinamento en espazos libres, con
movementos de terras, explanacións, aporte de terra
vexetal, execución de drenaxe, rede de rego iluminación
pública, plantación de céspede natural e especies
(árbores,setos,…), e mobiliario urbano.

9

408.753,00 €

M² Execución do viario exterior aceras e praia de
aparcamento, con movementos de terras, explanacións,
apertura de caixa base para beirarrúas e calzada, acabado
de beirarrúas e calzada, gabias para árbores, instalacións de
abastecemento, saneamento, rego, iluminación pública,
canalizacións de BT, telefonía, telecomunicación, e gas.
Incluíndo p.p. de pozos, arquetas etc.

60

857.220,00 €

14.287

5

1 Ud Sustitución de contedores existentes e reforzo para
recollida selectiva de residuos.

50.000 €

Total

50.000,00 €
1.315.973,00 €

Suma costos Urbanización

1.387.230,00 €

Proxectos, dirección e control

6,0%

Gastos xestión Urbanística

2%

TOTAL CARGAS IMPUTABLES Á EXECUCION DO POLÍGONO

83.233,80 €
27.744,60 €
1.498.208,40 €

Este é o Presuposto de Execución Material que se verá incrementado polos impostos e
taxas correspondentes. Aínda que a implantación dos servizos e da execución das obras
de urbanización será obxecto dunha exhaustiva e pormenorizada exposición no
correspondente proxecto de urbanización a redactar tras a aprobación deste Plan
Parcial.
Ademais si o concello de Lugo estima o uso deportivo na parcela de cesión de
equipamento e considera a necesidade de mellora da mobilidade do sector co
suplemento do transporte público, este realizarase co finanzamento de dito concello, a
través do orzamento municipal, xa que as actividades industriais non o precisan.

En Lugo, xuño de 2022
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