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1.
1.1.

ANTECEDENTES.
Plan Xeral de Ordenación Municipal

Con data 29 de abril do 2011 foi aprobado definitivamente, de forma parcial, o Plan Xeral
de Ordenación Municipal (PXOM-2011), por Orde da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, documento que entrou en vigor o día 5 de marzo de 2012 (BOP
núm. 037, do 14 de febreiro do 2012).
O PXOM conta cun catálogo de inmobles catalogados. No seu Tomo VIII.1, do Catálogo,
aparece o inmoble catalogado Lugo (L)-53 Estación de Ferrocarril, detéctase que non so
incluíu o propio inmoble da Estación de Ferrocarril senón que por erro engadiu un inmoble
situado no seu entorno e separado deste que é o actual inmoble de correos.
O erro cometido na ficha de catalogación é facilmente comprobable non só do propio
contido da ficha senón do contido da propia documentación gráfica dos planos de
ordenación e xestión.
1.2.

Informes Sectoriais.

Solicítase á Dirección Xeral De Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
informe sobre a necesidade de someter a avaliación ambiental estratéxica a presente
modificación. Despois de consultar á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, emite o
seguinte informe:

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

INFORME
A Modificación puntual do PXOM ten por obxecto modificar a ficha do catálogo do PXOM
de Lugo (L)-53 “Estación de ferrocarril” que figura no Tomo VIII.1. A dita modificación
xustifícase en “eliminar un erro que foi incluído no grafismo da propia ficha” e “na
necesidade de implantar sobre o inmoble de Correos a nova estación de tren que formará
parte da Intermodal de Lugo.” A modificación puntual que se pretende levar a cabo afecta a
un ámbito territorial moi reducido da trama urbana da cidade de Lugo e non supón un
cambio na clasificación nin na cualificación do solo.
Segundo informou a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pode formularse a
modificación da ficha (L)-53 do Catálogo no sentido recollido no borrador e no documento
ambiental estratéxico, se ben a ficha resultante deberá adaptarse aos actuais criterios de
avaliación cultural consonte a vixente Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galicia e adaptada a ela.
Por elo, deberá revisarse o contorno de protección do edificio da estación de ferrocarril
tendo en conta que o contorno de protección dos bens catalogados está constituído polos
espazos e construcións próximas cuxa alteración incida na percepción e comprensión dos
valores culturais no seu contexto ou poida afectar a súa integridade, apreciación ou estudo.
Estableceranse os condicionantes necesarios, tanto para a salvagarda do ben protexido
como do seu contorno de protección, sen que isto supoña a cualificación do dito contorno
de protección como ben catalogado.
Así, o novo contorno de protección que se propoña deberá recoller un espazo
suficiente derredor do edificio da estación de ferrocarril, tanto cara o andén como cara
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a actual marquesiña de acceso, incluíndo o espazo vacante existente entre o edificio de
Correos e o edificio da estación de ferrocarril, e ampliarse incluíndo o edificio do almacén
existente ao sueste da dita estación, de xeito que se garanta unha axeitada protección do
edificio da estación de ferrocarril (terminal de viaxeiros) existente e do seu ambiente
característico. O plano de Ordenación 7.31 deberá recoller o novo contorno de protección e
identificar axeitadamente o ben cultural protexido.
Tendo en conta o anterior, conclúese e que a modificación proposta non constitúe unha
variación fundamental da estratexia, das directrices nin das propostas ou da cronoloxía do
Plan xeral e, sempre que se atendan as indicacións do órgano competente en materia de
patrimonio cultural, non producirá diferenzas nos efectos ambientais previstos nin na súa
zona de influencia. Sendo así, non se considera necesario someter a modificación do
PXOM ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica.
No informe favorable previo á aprobación definitiva de CMAOT que se achega no apartado
9.3 indícasenos unha serie de observacións sobre o formato do documento en relación ás
normas técnicas de planeamento polo que se opta pola adaptación voluntaria ás
modificacións introducidas pola orde do 8 de abril de 2022 que modifica a orde do 10 de
outubro de 2019.
2.

ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

O ámbito afectado pola presente Modificación puntual é a parte gráfica dá propia ficha do
catálogo, Tomo VIII.1, Lugo (L)-53, Estación de Ferrocarril na que se sinala como ben
protexido exclusivamente o edificio da estación de ferrocarril actual e se modifica o seu
entorno de protección. A modificación que se propón afecta polo tanto ao plano 7- Zonas
de Ordenanza, Aliñación, Rede Viaria e Xestión, folla 31 do PXOM, onde se grafían os
entornos de protección dos bens catalogados.
3.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

3.1.

DETERMINACIÓNS DO PLANEAMENTO.
Determinacións do vixente PXOM.

O vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) LUGO clasificou e cualificou o
inmoble da Estación de ferrocarril así como o inmoble próximo a este o edificio de Correos
como Solo Urbano e codificou como sistema xeral de equipamentos públicos E-21 (Folla do
PXOM 7.31).
Esta modificación que se propón non afecta nin á clasificación nin a calificación do solo.
Da lectura da propia ficha compróbase claramente que as referencias son unicamente no
tocante a un único edificio (Estación de Ferrocarril); extremo que será analizado en
profundidade no punto seguinte deste documento.
3.2.

Determinacións dos informes sectoriais.

Informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural do 21.07.2021, recollido polo informe da
Dirección Xeral De Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.
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Engádese Anexo de Estudo Paisaxístico en relación ao informe da Dirección do Instituto de
Estudos do Territorio.
O resto dos informes sectoriais emitidos previos á aprobación provisional enténdese
favorables e achéganse ao final deste documento.
4.

MODIFICACIÓN PROPOSTA.

Para atender ao obxecto da presente modificación, redactase o presente documento de
modificación puntual do PXOM vixente a fin de modificar a ficha do catálogo de Lugo (L)-53
que figura no vixente plan xeral no seu Tomo VIII.1.
Para dar cumprimento ao informe da Dirección Xeral de Patrimonio emitido no
procedemento da posible excepción da tramitación ambiental ao abeiro da tramitación
simplificada recollida na Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e
renovación urbanas de Galicia, procédese a modificar ademais do ben catalogado o
contorno de protección do mesmo.
Non se procede a alterar a clasificación nin a cualificación do solo da parcela, unicamente
se trata de eliminar un erro que foi incluído no grafismo da propia ficha que se pasa a
xustificar, e adáptase á nova Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia o
contorno de protección do ben catalogado.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

A ficha do catálogo Lugo (L)-53, ten unha clara contradición entre a descrición do propio
ben patrimonial que figura na propia ficha e o plano de localización que incorpora a mesma
coa súa delimitación así como o que se recolle no plano de ordenación 7 do vixente PXOM
- Zonas de Ordenanza, Aliñación, Rede Viaria e Xestión, Folla núm. 31 que tamén sinala os
elementos catalogados e os seus contornos de protección:
- o elemento catalogado sinálanse no vixente plan cun triángulo en cor Azul simboloxía
adoptada polo PXOM para a identificación dun inmoble catalogado, e debaixo do citado
símbolo aparecen as letras e números que identifican o ben no catálogo, neste caso L-53.
- As zonas de contornos de protección debúxanse en liña a puntos cor azul.
A continuación inclúese un extracto do plano de ordenación (folla 7.31) no que aparece
grafado o elemento catalogado así como o seu contorno de protección, co fin de explicar as
contradicións existentes na propia ficha.
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Extracto do plan xeral vixente, folla núm. 7.31

Identificación dos dous inmobles existentes no sistema xeral de equipamento E-21. o
edificio de correos e o edificio da estación de tren:
En sombreado amarelo edificio de correos.
En sombreado azul edificio de estación de tren.
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4.1.

Ficha do Catálogo LUGO (L)-53. Estación de ferrocarril

O que modifica é a parte gráfica da ficha de catalogación Lugo (L)-53, e o plano 7
folla 31 do Plan xeral.
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4.2.

Denominación do Ben catalogado

O propio nome do elemento catalogado Lugo L-53, recollido na ficha do catálogo é
“Estación de Ferrocarril”, este elemento foi incluído no catálogo a solicitude da
Consellería de Cultura no seu informe do 2007 ao Plan Xeral, non referíndose, no citado
informe, en ningún momento ao Edificio de Correos.
Achégase extracto do informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ao documento de
Aprobación Inicial do PXOM de 26.02.2007 (folio 759 do expediente administrativo).
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4.3.

Identificación do inmoble catalogado na cartografía oficial do concello:

No plano 7.31 de ordenación urbana do PXOM, que non será obxecto de modificación,
aparece grafado sobre o edificio da Estación de ferrocarril a simboloxía (triángulo
recheo en azul e número de identificación do catalogo) que identifica ao inmoble como
edificio catalogado. Pódese comprobar que non abarca ao edificio de Correos. Non se trata
dun conxunto de edificios. Tratase de dous edificios independentes.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

En sombreado amarelo edificio de correos, sobre o que se sitúa a simboloxía (trama) que
identifica ao conxunto do equipamento como Sistema Xeral E-21
En sombreado azul edificio de estación de tren, inmoble catalogado L-53 coa simboloxía
do triangulo azul.
Tanto o edificio da estación de tren como o edificio de correos forman parte do Sistema
Xeral E-21, polo que a trama que se sitúa en ambos edificios así como nos espazos
exteriores circundantes a estes (un paso entre os dous edificios e as beirarrúas dianteiras)
correspóndese coa trama de equipamentos que se recolle na simboloxía do vixente plan
xeral, o que probablemente leva ao erro de que os dous edificios no ámbito do sistema
xeral están catalogados cando non é o caso, tal e como se pode comprobar coa lectura da
propia ficha na descrición do inmoble obxecto de catalogación.
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trama equpamento

Detalle da simboloxía utilizada polo PXOM plano 7.31, para delimitar o ámbito do sistema
xeral de equipamento público SG E-21.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

trama elemento catalogado
segundo a ficha L-53

Plano que aparece na ficha do catálogo coa súa simboloxía de trama en vermello.
O ámbito da trama que identifica os Sistemas xerais de equipamentos públicos puido levar
ao erro na ficha do catálogo con respecto ao descrito como ben a protexer.
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4.4.

Descrición tipolóxica

A descrición tipolóxica que se inclúe na ficha do catálogo do PXOM, pon de manifesto a
referencia exclusiva ao edificio da Estación de Ferrocarril como ben inmoble merecedor
de catalogación.

Tal e como se pode ver na documentación fotográfica que figura na propia ficha, se está a
definir o edificio da Estación de Ferrocarril:
-

Edificación illada de dúas plantas.

-

Cuberta inclinada a catro augas.

-

Segue unha composición moi sinxela mediante grandes ocos verticais alternándose
os ocos adintelados e os ocos de medio punto.

-

Os ocos e as esquinas remárcanse con ladrillo.

-

As dúas plantas sepáranse mediante unha imposta de ladrillo que recorre todo o
edificio perimetralmente.

-

Eixes verticais de ladrillo que van enmarcando as diferentes ventás.
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Estado actual do edificio da Estación de Ferrocarril.

Tal e como se pode comprobar a ficha describe inequivocamente o edificio da Estación de
Ferrocarril, no estado actual os elementos de fábrica de ladrillo foron enfuscados e
pintados.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Se agora analizamos o inmoble contiguo, o edificio de Correos veremos que resulta
imposible que a descrición da ficha se refira a este inmoble.

Estado actual do edificio de Correos.

-

Non segue unha composición mediante grandes ocos verticais alternándose os
ocos adintelados e os ocos de medio punto.

-

Os ocos e as esquinas non están remarcados con ladrillo.

-

As dúas plantas non están separadas mediante unha imposta de ladrillo que
recorre todo o edificio perimetralmente.

-

Non existen eixes verticais de ladrillo que van enmarcando as diferentes ventás.
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Tratanse así de dous inmobles independientes que teñen alturas diferentes, cornixas
diferentes, ritmos compositivos diferentes,... e sen dúbida o inmoble descrito na ficha do
catalogo do PXOM é o da Estación de Ferrocarril.

A ficha non inclúe un conxunto formado por dous inmobles, a fotografía da propia ficha non
inclúe un conxunto formado por dous inmobles, describe un único inmoble, fotografía un
único inmoble e a descrición correspóndese coa do edificio de Ferrocarril.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Ante todo o anterior a única referencia ao edificio do correos se produce no plano de
localización da propia ficha, na que por erro se incluiu o edificio de correos. Plano no que
se recolle dentro da zona sombreada o inmoble de correos, todo isto sen correspondencia
coa descripción tipolóxica da propia ficha do Catálogo ou referencia algunha nin no
documento do PXOM, nin no informe da consellería do 2007, xa citado.
Achégase plano da propia ficha do catálogo no que se sinalan do seguinte xeito os dous
inmobles:
En sombreado amarelo edificio de correos.
En sombreado azul edificio de estación de tren.
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Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

4.5.

Datos Históricos

O edificio da Estación de Ferrocarril data de finais do Século XIX, cando o tren chegou a
Lugo, as fotos históricas, unha delas datada en 1893, mostran perfectamente que o único
edificio construído nesa época era exclusivamente o da Estación de Tren actual e que
xustifica a esencia da protección ambiental outorgada a un edificio de máis de 130 anos.
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Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Plano do ano 1839

Vista da Estación e da cidade dende o barrio do Sagrado Corazón
Nestas dúas fotos, vese que o edificio de Correos non é contemporaneo do edificio da
estación de ferrocarril.
Achegase agora documentación cartográfica na que se pode comprobar de igual xeito o
indicado no parágrafo anterior. No voo americano do 1956 o edificio de Correos segue sen
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aparecer e por tanto a súa orixe é significativamente máis recente, un século de diferenza
como se revela no apartado seguinte que data a orixe do edificio de Correos con
posterioridade a 1977.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Nesta fotografía do voo americano non aparece o inmoble de correos, pero si aparece o da
estación de ferrocarril.

Vista aérea do estado actual.
O edificio ocupado por Correos construíuse despois de agosto de 1977, á vista da
convocatoria pública do concurso para a súa construción publicada no BOE núm. 196 do
17 de agosto do 1977.
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Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

A construción do edificio ocupado por Correos é, por tanto, moi posterior case 100 despois
ao edificio da estación de viaxeiros de tren que xa aparece consolidado na fotografía do
ano 1893.
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Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

4.6.

Informe do equipo redactor do PXOM

O Equipo Redactor do PXOM, e por extensión redactor do Catálogo do plan xeral, emite un
informe onde corrobora que existe unha discrepancia entre o ben descrito na ficha do
catálogo e o grafiado na mesma.
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Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.
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4.7.

Conclusións:

As sinaladas contradicións evidencian que o ben que realmente posúe os valores
patrimoniais e polos que se inclúe no catálogo do PXOM a ficha LUGO (L)-53 é o edificio
da Estación de Ferrocarril. De darlle validez ao plano en contra da normativa incluíndo o
edificio de correos como ben catalogado, iríase en contra dos preceptos da lei 5/2016 de
Patrimonio Cultural de Galicia dando a entender un grao de arbitrariedade e subxectividade
na protección patrimonial, ao equiparar o valor cultural, ambiental, dun edificio que estivo aí
máis de 130 anos con outro de recente factura.
Arbitrariedade e subxectividade son dous conceptos dos que foxe a Lei 5/2016, do 4 de
maio, do patrimonio cultural de Galicia, tal e como sinala na súa “Exposición de Motivos”:
“O lexislador debe ser moi consciente de que en materia de patrimonio cultural exércense
funcións inspiradas en apreciacións técnicas e expertas que corren o risco de arrastrar
unha correcta e coutada discrecionalidad cara a unha indesexable percepción social de
arbitrariedade e subjetivismo. É por iso polo que, no exercicio das potestades
autorizatorias e no desempeño da facultade de informar, faise especial fincapé nos
principios de publicidade e seguridade xurídica e, por tanto, na incorporación de elementos
que faciliten o control da discrecionalidad da Administración nun ámbito onde a normativa
ten por forza que remitirse ao xuízo técnico ou experto e onde é inevitable a formulación e
o manexo de múltiples conceptos xurídicos indeterminados.
...

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

A motivación das resolucións sobre a base de definicións e criterios explicitados na letra
da lei alcanzará graos de solidez que supoñerán unha mellor defensa das persoas
interesadas en cumprimento do principio constitucional da seguridade xurídica”
É perfectamente extrapolable este principio contemplado na exposición de motivos da lei
ao aquí tratado xa que non existe ningún motivo na “letra” do PXOM, nin na propia ficha do
catálogo que indique que o edificio de correos (posterior a o ano 1977) sexa merecedor da
mesma protección que o da Estación de Tren (anterior a 1893), polo que a modificación ha
de ter en todo caso este principio inspirador para inclinar a balanza sobre o texto e a
documentación que en el se contempla, así como na propia documentación fotográfica que
acompaña a propia ficha.
RESUME DAS CONTRADICIÓS:
-

Existe unha contradición entre a descrición da ficha, a solicitude da Consellería no
informe de aprobación e a documentación gráfica que figura na ficha.

-

Referénciase na “letra” (texto da descrición da ficha) un só edificio cando na ficha
do catálogo grafíanse dous.

-

Descríbese na ficha do catálogo tipolóxicamente o edificio da Estación de
Ferroviaria e con todo se grafía a maiores o edificio de Correos que non ten esa
correspondencia tipolóxica.

-

A foto incorporada na ficha do catálogo só recolle unha edificación a Estación de
Tren con todo o plano recolle dúas edificacións.
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-

Os datos históricos revelan que a delimitación gráfica da ficha equipara a protección
dun edificio que leva na historia da cidade de Lugo máis de 130 anos, de finais do
século XIX, coa dun edificio de finais do século XX.

-

No informe das arquitectas directoras da redacción do PXOM, poñen de manifesto o
erro cometido indicando que non se corresponde o plano de localización do ben coa
descrición da ficha do catálogo, ao incorporar graficamente unha edificación
contigua a maiores (o edificio de Correos).

-

Non foi atopada motivación algunha para poder xustificar que o plano de
localización da ficha do Catálogo poida considerar ao edificio de correos como
merecedor dos mesmos valores patrimoniais que ao edificio da Estación de Tren
que si é merecedor de ser catalogado.

Por todo o antedito, antecedente e coas normativas e principios de rango superior como as
xa comentadas de protección do patrimonio, destacando a prevalencia da normativa sobre
a documentación gráfica, conclúese no presente informe que:
Na lectura do plano de localización incluído na ficha LUGO (L)-53 do tomo de Catálogo
VIII.1 do Plan xeral de Lugo, incorpórase como único ben catalogado o edificio da Estación
de Ferrocarril (ver plano adxunto).

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Plano que figura na ficha do catálogo LUGO (L)-53, co grafismo erróneo polo que se
inclúe o Edificio de Correos.

MOD. PUNTUAL 03 PXOM DO CATALOGO DA FICHA L-53 “ESTACION FERROCARRIL” (DESCATALOGACIÓN EDIFICIO CORREOS)

SUSANA PENEDO SOUTO

SERVIZO ARQUITECTURA

PAG: 23/55

CONCELLO DE LUGO

APROB. DEFINITIVA 07/2022

Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 29/07/2022

Plano que debe figurar na ficha do catálogo LUGO (L)-53, despois da correción do erros
e a adaptación do contorno á nova Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galicia da que é obxecto esta modificación puntual. Procedendo á eliminación do Edificio
de Correos. Este plano so aparece na ficha do catálogo, non se ve afectado polo tanto o
plano 7.31 do vixente plan xeral.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

5.

XUSTIFICACIÓN DO INTERESE PÚBLICO DA MODIFICACIÓN.

Neste punto e con carácter previo debemos ter presente o contemplado nas
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (DOT).
O ámbito de aplicación da Modificación do PXOM está inserido nas DOT na Área urbana
de Lugo. Definida como unha cidade de enlace.
“2.6. A ÁREA URBANA DE LUGO. UNHA CIDADE DE ENLACE
... Configúrase, ante todo, como un centro de servizos para toda a provincia, un ámbito
de influencia extenso e no que outras vilas intermedias teñen un tamaño máis
reducido e unha posición periférica (Sarria, Monforte, Chantada, Vilalba, Mondoñedo,
Viveiro, Burela e Ribadeo).
...
A Lugo correspóndelle desenvolver un dobre papel no sistema de cidades: como
cidade de enlace co eixo cantábrico e coa Meseta setentrional e a súa conexión con
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Europa e o eixo do Ebro, e como centro urbano orientado prioritariamente cara ao
seu ámbito de influencia. Cunha posición central no seu espazo provincial permite
mellorar a oferta urbana de zonas moi débiles do interior de Galicia, impulsando procesos
de transformación e cambio no territorio. Pode acoller dotacións e funcións que non son
viables en chanzos inferiores da xerarquía urbana debido á escaseza de poboación, pero
que son imprescindibles para lograr niveis de calidade de vida e de dinamización
económica que aseguren un aproveitamento eficaz dos recursos e oportunidades do
territorio.
Contémplase a necesidade de actuacións para aumentar a calidade da súa oferta urbana,
mellorar a súa conectividade co resto das cidades galegas e cos espazos da súa
contorna e para fortalecer as súas actividades produtivas. Como iniciativas
estratéxicas neste sentido suxírense as seguintes.
2.6.1. Fortalecemento das infraestruturas de conexión exterior
A finalización da A-6 proporcionoulle a Lugo un enlace de altas prestacións cos principais
nodos urbanos de Galicia ocupando unha posición singular nas relacións do norte de
Galicia con Madrid e co resto do espazo peninsular. Dende Madrid ata Lugo a A-6 non
discorre por ningunha outra capital provincial. Considérase importante completar estas
actuacións con proxectos que aumenten as posibilidades de interconexión da cidade
con outros espazos lindeiros. Estas novas vías serán ademais moi útiles para mellorar a
accesibilidade dende o seu ámbito de influencia provincial, mellorando as posibilidades
de acoller servizos complexos vinculados ás oportunidades de desenvolvemento
das áreas rurais da súa contorna.
...
A medio prazo as actuacións de conexión mediante alta velocidade son esenciais na
integración de Lugo no sistema de cidades de Galicia.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Asemade, co obxectivo de coordinar as necesidades e solucións viarias da área de
influencia de Lugo estase a realizar un plan sectorial co dito cometido.
2.6.2. Mellora da imaxe urbana e da calidade ambiental
... Imponse a necesidade de seguir desenvolvendo iniciativas para mellorar as zonas
consolidadas a partir de actuacións de renovación e mellora nas edificacións
existentes que deberán afectar tanto a aspectos construtivos e de habitabilidade
como a cuestións estéticas e de imaxe.
...
2.6.3. Fortalecemento dotacional
... Neste sentido son de destacar iniciativas como as dos novos hospital Xeral, auditorio e
estación de autobuses.
... O desenvolvemento futuro de Lugo vai depender, fundamentalmente, de procesos de
desenvolvemento endóxeno local e no seu ámbito de influencia provincial e da súa
capacidade para atraer novos investimentos produtivos.
MOD. PUNTUAL 03 PXOM DO CATALOGO DA FICHA L-53 “ESTACION FERROCARRIL” (DESCATALOGACIÓN EDIFICIO CORREOS)

SUSANA PENEDO SOUTO

SERVIZO ARQUITECTURA

PAG: 25/55

CONCELLO DE LUGO

APROB. DEFINITIVA 07/2022

Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 29/07/2022

...
En todo caso a conexión da cidade coa rede do AVE e, particularmente, co sistema
portuario da Rexión urbana Ártabra constitúe para Lugo unha posibilidade para crear un
eixo de desenvolvemento rexional de dobre trazado: ao norte a través de Vilalba e As
Pontes co porto de Ferrol, e ao sur a través de Rábade, Begonte, Guitiriz, Teixeiro e
Betanzos co porto exterior da Coruña.”
“2.11.2. As infraestruturas ferroviarias
Actualmente as comunicacións de Galicia co resto de España realízanse a través de tres
puntos: Lubián (liña Zamora-Ourense) e Covas (liña LeónMonforte de Lemos) na rede
ADIF de ancho ibérico, e Ribadeo na conexión do cantábrico da rede FEVE. Existe tamén
unha conexión internacional coa rede portuguesa a través da ponte internacional do río
Miño en Tui. Esta rede convencional presenta en xeral, a día de hoxe, características
técnicas insuficientes para ofertar servizos de transporte competitivos. Todos os accesos
ferroviarios a Galicia teñen vía única e permiten velocidades medias que en ningún
caso superan os 120 km/h, o que fai que os desprazamentos a Madrid se sitúen
arredor das 7 horas e os desprazamentos a Porto tarden máis de 3 horas.
Con este panorama non é de estrañar que o ferrocarril perda protagonismo na repartición
modal dos desprazamentos, tanto de viaxeiros como de mercadorías. No entanto, esta
situación experimentará un cambio radical coa posta en funcionamento das
conexións ferroviarias en alta velocidade, xa que implicará unha redución
substancial nos tempos de percorrido. A posta en servizo destes trens permitirá que as
conexións das principais cidades de Galicia con Madrid se realicen en tempos de
percorrido non superior ás tres horas, e que a conexión Vigo-Porto ou Vigo-A Coruña se
realice en arredor dunha hora.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

A rede ferroviaria de alta velocidade é unha infraestrutura de enorme transcendencia
para o desenvolvemento territorial de Galicia. Permitirá impulsar e articular o sistema
urbano policéntrico e terá un papel estratéxico na consolidación da Eurorrexión, na
conexión con Madrid e, a máis longo prazo, cos sistemas urbanos do Cantábrico.
Aparecen así as seguintes conexións clave para o territorio galego:
...
• Liñas de alta velocidade con Madrid que permitirán comunicar as principais cidades de
Galicia con Madrid e co resto da rede de alta velocidade peninsular.
...
No que se refire á articulación interna, as conexións por alta velocidade entre VigoPontevedra-Santiago-A Coruña e as relacións Vigo-Pontevedra-Ourense, SantiagoOurense, A Coruña-Ferrol e A Coruña-Lugo-Ourense aparecen como unha das
iniciativas para facer posible a configuración dun sistema policéntrico de capitais
que favoreza a aparición de complementariedades e de dinámicas de cooperación
entre os principais centros urbanos do territorio galego. Asemade estudarase a
viabilidade da inserción neste sistema ferroviario da conexión co aeroporto de Santiago.
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Igualmente relevante é potenciar o uso do ferrocarril no transporte de mercadorías.
Neste sentido son iniciativas para desenvolver o acceso ferroviario aos novos portos e a
compatibilidade do tráfico mixto de mercadorías e viaxeiros.
A orientación dos futuros desenvolvementos urbanos debe realizarse en función de
lograr a máxima accesibilidade aos sistemas de transporte ferroviario
supramunicipais (lixeiros e de proximidade) como elementos básicos de mobilidade
metropolitana dando accesibilidade a elementos clave da estrutura urbana como
aeroportos, portos, estacións de tren de alta velocidade e terminais marítimas de
pasaxeiros.
Analizadas as determinacións das Directrices, atopamos innumerables referencias as
novas infraestruturas que se pretenden implantar coa Intermodal, estación de autobuses,
alta velocidade e paso de cidade, á necesidade de implementalas para o futuro
desenvolvemento de Lugo, referencias que as propias DOT, contemplan como
vertebradoras do avance da cidade de Lugo e polo tanto relacionadas directamente coa
presente Modificación puntual de rectificación de erros, necesaria para poder implantar a
nova estación de tren, o que motiva o seu interés xeral.
De igual xeito as propias DOTs recoñecen o traballo de rehabilitación e rexeneración
realizado no casco histórico de Lugo considera que se debe de seguir por esa vía
rexenerando e renovando a cidade, con esta actuación que se vai a executar en Lugo,
unha boa parte de cidade vai verse rexenerada e renovada, cunha actuación de
intervención que afectará moi directamente na súa entorna que pouco a pouco será
rehabilitada eliminándose esa degradación existente na actualidade e xerando un novo
foco de atracción residencial, económico e empresarial.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Así a xustificación da modificación proposta fundaméntase na necesidade de implantar
sobre o inmoble de Correos a nova estación de tren que forma parte da Intermodal de
Lugo que abarca non só á nova estación de tren, posta en valor da Estación de Renfe
catalogada e o seu entorno Lugo (L)-53), o traslado da estación de autobuses e o novo
paso de cidade que unifica ambas marxes da cidade cortadas polas vías férreas.
Por parte de ADIF, nestes momentos está a traballar en dous proxectos de construción que
afectan en gran medida ao desenvolvemento da Cidade de Lugo:
1. Proxecto de construción da nova estación de ferrocarril de Lugo:
Novo edificio de viaxeiros da estación de Lugo.
Novo paso subterráneo de uso peonil deseñado con criterios de xénero.
Actuacións en plataformas e instalacións ferroviarias.
Urbanización da contorna.
2. Proxecto de construción de novo aparcamento subterráneo, que dará servizo a toda a
estación intermodal (tren + bus) e sobre cuxa cuberta se desenvolverá a futura estación de
autobuses.
Ambos proxectos realízanse ao amparo da Lei do Sector Ferroviario.
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Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Por parte da Xunta de Galicia, en coordinación con ADIF, están a traballar en dous
proxectos:
1. Proxecto de construción de nova estación de autobuses, situada sobre o aparcamento
subterráneo que define ADIF.
2. Proxecto integrador da estación intermodal de Lugo. Redactado ao amparo da Lei
3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de
excepcional interese da Xunta de Galicia.
O artigo 83.1 da Lei 2/2016, de 10 do febreiro, do Solo de Galicia (LSG/16), así como o
artigo 200 do Regulamento da lei 2/2016 establecen a necesidade de fundamentar as
modificacións de planeamento en motivos de interese público xeral debidamente
xustificadas. No presente caso, as razóns expostas considéranse razóns de interese
público suficientemente motivado.

Plano do conxunto da futura Intermodal que reflexa e xustifica do interés público da
modificación puntual solicitada consistente nunha rectificación de erros.
En sombreado azul a situación do edificio da Estación de Ferrocarril catalogado, no que
coa intervención proposta ponse en valor e urbanízase o seu entorno.
6.

DOCUMENTACIÓN DO PRESENTE DOCUMENTO

O artigo 145 do Regulamento da Lei do solo de Galicia establece cal é a documentación
que debe incluír o documento borrador dunha modificación puntual, de xeito que sexa
suficiente para permitir a súa análise ambiental e urbanística.
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Coas determinacións do artigo 145 citado, ponderadas segundo o disposto no artigo 83 do
mesmo Regulamento sobre o contido dos instrumentos de planeamento, que deberán
desenvolverse conforme aos principios de máxima sinxeleza, lexibilidade e
proporcionalidade en relación coas características do ámbito, a documentación que integra
o documento Borrador do Plan da presente modificación puntual do PXOM é a suficiente
para permitir a súa adecuada análise ambiental e urbanística.
Así incluímos unha memoria xustificativa contendo unha parte de información, onde se
inclúen todas as características reseñables e circunstancias que acreditan a necesidade da
modificación e outra parte de xustificación.
Aínda que nesta fase de tramitación da modificación puntual non é preciso incluír o informe
ou memoria de sustentabilidade económica, incluímos un pequeno resumo sobre a
viabilidade da actuación.
7.
7.1.

INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA
Obxecto do informe

Segundo o disposto no art. 22.4 do Texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana
Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, os instrumentos de ordenación urbana
deberán incluír na súa documentación un informe ou memoria de sostibilidade económica
para ponderar o impacto que a actuación terá nas súas Facendas Públicas pola
implantación e o mantemento das infraestruturas necesarias ou a posta en marcha e a
prestación dos servizos resultantes.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

O presente informe centrarase no impacto que a mesma producirá sobre a Facenda
Pública Municipal.
7.2.

Impacto da actuación na facenda publica municipal

A modificación proposta ten como fin de corrixir un erro nunha ficha do catálogo do PXOM.
Non se altera nin á clasificación nin á calificación urbanística, polo que a modificación
proposta non ten impacto na facenda pública municipal, posto que das novas
determinacións previstas non se deriva inversión municipal algunha.
7.3.

Conclusión.

Pode concluírse que o impacto da actuación que se pretende sobre a Facenda Pública
Municipal garante a sostibilidade económica do Concello por non verse afectada.
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8.

TRAMITACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

O artículo 16, da vixente lei 1/2019 de de 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e
renovación urbanas de Galicia, contempla a posibilidade dunha tramitación simplificada das
modificacións dos instrumentos de plan para actuacións de rehabilitación edificatoria e de
rexeneración e renovación urbanas, concretamente contempla que:
“1. As modificacións puntuais non substanciais do plan xeral, dos plans especiais de
reforma interior e dos plans especiais de protección que afecten a ámbitos do chan urbano
para actuacións de rehabilitación edificatoria e de rexeneración e renovación
urbanas poderán tramitarse mediante un procedemento simplificado, sempre que non se
aumente o aproveitamento lucrativo, seguindo as determinacións contempladas nos artigos
seguintes.
Para estes efectos, considéranse modificacións puntuais non substanciais do plan aquelas
de escasa entidade e de alcance reducido e local que cumpran os requisitos seguintes:
a) Que a superficie da modificación non supere os dez mil metros cadrados.
b) Que non afecten a unha superficie superior ao equivalente ao un por cento do chan
urbano do municipio. Nos municipios de menos de cinco mil habitantes esta porcentaxe
será do tres por cento.
c) Que non modifique a clasificación do solo.
2. Consideraranse, así mesmo, modificacións puntuais non substanciais aquelas que, sen
reunir as condicións indicadas no apartado 1, modifiquen exclusivamente as ordenanzas
cun alcance reducido e de escasa entidade.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

3. Non poderán considerarse modificacións puntuais non substanciais aquelas que teñan
unha incidencia negativa no ambiente, a mobilidade, as infraestruturas ou o patrimonio
cultural.”
Segundo a vixente lei 1/2019 citada no seu artigo 2.j) defínense as actuacións sobre o
medio urbano: as actuacións de rehabilitación edificatoria e as de rexeneración e
renovación urbanas, desenvoltas en solo urbano ou de núcleo rural.
De igual xeito a citada lei 1/2019 no seu artigo 2.l) define as actuacións de rexeneración
e renovación urbana: as actuacións que afectan tanto a edificios como a tecidos urbanos,
podendo chegar a incluír obras de nova edificación en substitución de edificios
previamente demolidos.
De igual xeito o artigo 2.1 do vixente Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e Rehabilitación Urbana, entendese por
actuacións sobre o medio urbano: as que teñen por obxecto realizar obras de
rehabilitación edificatoria, cando existan situacións de insuficiencia ou degradación dos
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requisitos básicos de funcionalidade, seguridade e habitabilidade das edificacións, e as de
rexeneración e renovación urbanas cando afecten, tanto a edificios, como a tecidos
urbanos, podendo chegar a incluír obras de nova edificación en substitución de
edificios previamente demolidos. As actuacións de rexeneración e renovación urbanas
terán, ademais, carácter integrado, cando articulen medidas sociais, ambientais e
económicas enmarcadas nunha estratexia administrativa global e unitaria.
A modificación que se propón cumpre con todos os supostos establecidos no citado
precepto e pode ser tramitada seguindo este procedemento:
- A superficie non supera os metros, nin a superficie indicadas nin na letra a) nin na letra b);
- Non se modifica a clasificación do solo, nin se modifica a ordenanza de aplicación.
- Non se considera que a incidencia da corrección do erro teña unha incidencia negativa no
ambiente, a mobilidade, as infraestruturas ou o patrimonio cultural; todo o contrario coa
corrección de erro solicitada a través deste modificado dará lugar a unha mellora das
infraestruturas, á mobilidade das comunicacións e á posta en valor do inmoble catalogado
Estación de ferrocarril.

Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

- A modificación puntual de corrección de erros permitirá a substitución do inmoble tal e
como se contempla no artigo 2.1 da vixente lei 7/2015 e no artigo 2.l da vixente lei 1/2019,
permitindo a rexeneración e renovación urbana do conxunto da zona coa implantación
da Intermodal de Lugo, unha actuación de interés xeral claro para o conxunto do
municipio e incluso da provincia, nunha zona que actualmente está moi degradada e na
que a propia vía do ferrocarril xera unha barreira física entre dúas zonas da cidade o que
marxina e degrada aínda mais unha zona fronte a outra e que coa actuación que se
pretende executar leva consigo ese paso de cidade de carácter integrador que
rexeneraría ambas marxes da líña do ferrocarril así como dará lugar unha renovación
urbana completa do seu entorno, focalizando un novo polo de atracción a ambas zonas
da cidade.
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Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Neste plano pode verse a afección de rexeneración e renovación urbana e o seu ámbito
así como o carácter integrador do paso de cidade que conecta ambas marxes da liña
do ferrocarril
Achéganse algunha infografía do resultado do conxunto da intervención como xustificación
da actuación que se busca de rexeneración e renovación urbana do ámbito, así como
documentación fotográfica do estado actual no que se pode ver o estado de degradación
dos ámbitos obxecto da implantación da intermodal de Lugo.
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Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Achéganse de igual xeito fotografías do ámbito da intervención de rexeneración e
renovación urbana afectadas pola implantación da intermodal nas que se pode
apreciar a degradación do barrio e a importancia da implantación neste da intermodal como
impulso á rexeneración e renovación como consecuencia da intervención.

MOD. PUNTUAL 03 PXOM DO CATALOGO DA FICHA L-53 “ESTACION FERROCARRIL” (DESCATALOGACIÓN EDIFICIO CORREOS)

SUSANA PENEDO SOUTO

SERVIZO ARQUITECTURA

PAG: 33/55

CONCELLO DE LUGO

APROB. DEFINITIVA 07/2022

Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 29/07/2022
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Fotografía da outra marxe da cidade que se conectará co paso de cidade incluído na
intermodal, o que provocará impulso á rexeneración e renovación desa marxe da cidade.
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Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

No tocante á Tramitación ambiental entendo que está exenta da tramitación ambiental en
base ao contemplado no artigo 17 da citada lei, por non constituír esta modificación do
PXOM unha variación fundamental da estratexia, as directrices e as propostas ou da
cronoloxía do plan que se vai a modificar, e que ademais non produce diferenzas nos
efectos previstos ou na súa zona de influencia.
Non obstante se deduce que debe solicitarse informe ao órgano ambiental da Comunidade
Autónoma, quen deberá pronunciarse, no prazo máximo dun mes, sobre a necesidade da
tramitación da avaliación ambiental, polo que óptase pola realización dun documento
simplificado aos efectos de acadar o preceptivo pronunciamento.
9.

INFORMES SECTORIAIS
9.1.

Informes previos á Aprobación Inicial
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Informe da Dirección Xeral De Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

MOD. PUNTUAL 03 PXOM DO CATALOGO DA FICHA L-53 “ESTACION FERROCARRIL” (DESCATALOGACIÓN EDIFICIO CORREOS)

SUSANA PENEDO SOUTO

SERVIZO ARQUITECTURA

PAG: 36/55

CONCELLO DE LUGO

APROB. DEFINITIVA 07/2022

Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 29/07/2022
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

MOD. PUNTUAL 03 PXOM DO CATALOGO DA FICHA L-53 “ESTACION FERROCARRIL” (DESCATALOGACIÓN EDIFICIO CORREOS)

SUSANA PENEDO SOUTO

SERVIZO ARQUITECTURA

PAG: 37/55

CONCELLO DE LUGO

APROB. DEFINITIVA 07/2022

Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 29/07/2022
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Informe da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
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9.2.

Informes previos á Aprobación Provisional

Informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

MOD. PUNTUAL 03 PXOM DO CATALOGO DA FICHA L-53 “ESTACION FERROCARRIL” (DESCATALOGACIÓN EDIFICIO CORREOS)

SUSANA PENEDO SOUTO

SERVIZO ARQUITECTURA

PAG: 40/55

CONCELLO DE LUGO

APROB. DEFINITIVA 07/2022

Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 29/07/2022
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

MOD. PUNTUAL 03 PXOM DO CATALOGO DA FICHA L-53 “ESTACION FERROCARRIL” (DESCATALOGACIÓN EDIFICIO CORREOS)

SUSANA PENEDO SOUTO

SERVIZO ARQUITECTURA

PAG: 41/55

CONCELLO DE LUGO

APROB. DEFINITIVA 07/2022

Documento asinado dixitalmente
por José Mª González Rodríguez o día 29/07/2022
Aprobado definitivamente en sesión Plenaria de data do 28-07-2022
O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.

Informe de Augas de Galicia
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Informe da subdirección Xeral de Urbanismo
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Informe da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
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Informe da Dirección do Instituto de Estudos do Territorio
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9.3.

Informes previos á Aprobación Provisional

Informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
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O SECRETARIO, P.D.
Asdo.: José Mª González Rodríguez.
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