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1.

ANTECEDENTES.

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.
2.

ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

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

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.

Extracto do plan xeral vixente, folla núm. 7.31
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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.

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

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

3.

ANALISE PAISAXÍSTICO
3.1.

Marco Legal

Lei 7/2008 de Protección da Paisaxe de Galicia (LPPG) (Dog nº 139 de 18-07-2008)
Regulamento da Lei 7/2008, aprobado polo Decreto 96/2020, do 29 de maio (RLPPG).
En desenvolvemento da Lei 7/2008 aprobáronse o Catálogo das paisaxes de Galicia
(Decreto 119/2016, do 28 de xullo) e as Directrices de paisaxe de Galicia (Decreto
238/2020, do 29 de decembro).
3.2.

Metodoloxía

3.2.1. Análise xeral
A modificación puntual realiza un estudo da paisaxe proporcionado e específico ao lugar e
ás funcións da modificación (directriz de paisaxe DX.03); para estes efectos, o estudo
aborda fundamentalmente unha caracterización da paisaxe da contorna e unha análise dos
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efectos da modificación sobre a paisaxe. A metodoloxía de análise da paisaxe empregada
para o presente estudo utiliza como ferramenta base a Guía de Estudios de Impacto e
Integración Paisaxística do Instituto de Estudos do Territorio(IET), adaptada ás
características propias da modificación, así como o establecido no artigo 35 do RLPPG,
mediante o desenvolvemento dos aspectos concernentes á modificación dos expostos no
sinalado artigo:
a) Unha caracterización da paisaxe referida ao ámbito estrito do instrumento
e á contorna en que se insire, que identificará e describirá os elementos conformadores
daquel, así como os tipos e unidades de paisaxe presentes no ámbito do estudo.
De acordo co Catálogo das paisaxes de Galicia, a modificación puntual
localízase na grande área paisaxística Chairas e Fosas Luguesas, na comarca
paisaxística de Lugo. Nas proximidades do ámbito localízase o Camiño Norte Interior do
Camiño de Santiago a uns 220 400 m ao leste.
b) A identificación dos elementos ou zonas en que existen singulares
valores paisaxísticos de tipo natural ou ecolóxico, cultural ou patrimonial, estético ou
panorámico, e produtivo ou de uso. Tomaranse como referencia as áreas de especial
interese paisaxístico e os valores paisaxísticos identificados polos catálogos da paisaxe.
O ámbito obxecto da modificación atópase no límite norte da cidade de Lugo,
nun ámbito urbano onde a cidade central remata cara á liña de ferrocarril, que actuou
como unha barreira física no crecemento da cidade. Os edificios afectados pola
modificación (estación e correos) sitúanse fronte a un espazo público (praza) delimitada
na beira oposta por edificacións de uso residencial.
O principal elemento singular con valor cultural é a Estación de Tren datada no

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

ano 1875.

Unha análise de visibilidade, orientada a identificar miradoiros e sendas
panorámicas, así como as zonas do ámbito máis expostas visualmente, tendo en conta
os potenciais usos deste. Tomaranse como referencia os contidos dos catálogos da
paisaxe, coa oportuna pormenorización, en atención á escala en que o instrumento
establece a súa ordenación.
O ámbito obxecto da modificación atópase no límite norte da cidade de Lugo,
nun ámbito urbano onde a cidade central remata cara á liña de ferrocarril, que actuou
como unha barreira física no crecemento da cidade. Os edificios afectados pola
modificación (estación e correos) sitúanse fronte a un espazo público (praza) delimitada
na beira oposta por edificacións de uso residencial.
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Como xa se sinalou a proposta de modificación limítase a descatalogar o
edificio de de correos que a parte das cuestións patrimoniais non é ningún elemento
integrador da paisaxe como se pode ver nas imaxes.
Ademais a eliminación da errónea catalogación desbloquea a posibilidade de
facer unha intervención rexeneradora de toda a área como se amosa máis adiante.

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

Visuais dende o centro da cidade de Lugo

Visuais dende a periferia da cidade de Lugo
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Edificio de correos

c) A identificación dos impactos paisaxísticos existentes no ámbito do
instrumento ou que lle afecten por resultaren visibles desde este, sempre que, por estaren
directamente relacionados co obxecto, a escala e o alcance do instrumento, sexan
susceptibles de que este prevexa as oportunas medidas de mellora ou recuperación.
Poderán empregarse os impactos identificados nos catálogos da paisaxe, pero o estudo
deberá concretar as súas localizacións e características.
Posto que a modificación puntual limítase a un axuste formal do catálogo de
protección do PXOM, e que non se modifica a clasificación da categoría de solo
(dotacional) non se esperan efectos sobre a paisaxe. Xa que a desprotección do edificio
de correos non interfire no elemento singular que é a estación de tren senon de xeito
positivo posto que se eliminan elementos distorsionadores da súa protección.

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

Como se sinala no apartado anterior o impacto paisaxístico en todo caso é
positivo xa que o valor da estación de Tren que é o ben catalogado de xeito adecuado
revalorízase ao eliminar aquel elemento que non o debía estar.
d) Unha xustificación das medidas adoptadas para alcanzar os obxectivos
a que se refire o artigo 34 do RLPPG.
O artigo 34 do RLPPG sinala que a consideración da paisaxe nos instrumentos de
ordenación territorial e urbanística estará orientada a que estes acaden a mellor integración
paisaxística posible e minimicen o seu impacto sobre a paisaxe, dando cumprimento aos
seguintes obxectivos:
a) A protección dos ámbitos ou elementos de especial valor ou
significación paisaxística.
b) A congruencia da ordenación co tipo e a situación en que se atopan todas as
paisaxes afectadas, coa finalidade de respectar o seu carácter e promover a súa
evolución favorable.
c) A mitigación ou corrección dos impactos que alteran ou degradan o
carácter das paisaxes ou que afectan negativamente os seus valores.
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Como se sinalou nos apartados anteriores o obxectivo da modificación é
eliminar a protección patrimonial sobre o edificio de Correos que por erro se lle recoñeceu
no PXOM no mesmo grado que ao da Estación de Tren. Así pois a evolución paisaxística
sempre terá unha evolución favorable ao ter a posibilidade de eliminar unha edificación
que é simplemente unha copia de estilo 100 anos despois do edificio orixinal. E como
consecuencia elimina o impacto negativo que ten sobre a paisaxe a existencia dun intento
de reprodución edificatoria dun ben catalogado.
3.2.2. Análise Urbano
No tocante ao sinalado no artigo 36 do RLPPG, sobre o estudo a paisaxe urbana
analízase:
a) A congruencia da modificación co carácter urbano propio da zona co
obxecto de preservar os seus valores paisaxísticos e contribuír á mellora da calidade dos
espazos públicos.
b) Estudo sobre a imaxe exterior do núcleo urbano, en que se analizan:
1º. As vistas do conxunto do núcleo, ou silueta urbana, e a súa relación co
seu marco paisaxístico.
2º. As frontes ou fachadas urbanas exteriores, particularmente as que se
perciben desde as vías de entrada ao núcleo.
Neste punto 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.

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

“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
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
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contorna e para fortalecer as súas actividades produtivas. Como iniciativas
estratéxicas neste sentido suxírense as seguintes.
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.
O motivo de interese público polo que se evidenciou a necesidade desta modificación do
PXOM ven dado precisamente para a que se realiza esta modificación puntual de
corrección de erros permitia 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.

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

As propias DOTs recoñecen o traballo de rehabilitación e rexeneración realizado no
casco histórico de Lugo e 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.
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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.
3.2.3. Integración na ordenación da paisaxe
O artigo 38 do RLPPG sinala que:
a) As condicións de ordenación que se definan para as diferentes zonas
dentro do ámbito do instrumento respectarán o tipo e carácter paisaxístico de cada unha
delas. Para tal fin, a ordenación debe procurar que as características das obras,
construcións ou instalacións que se prevexan ou permitan resulten congruentes e
harmonicen coas características dos elementos conformadores das paisaxes.
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Precisamente esta proposta de modificación permite desbloquear a actuación
de interés supramunicipal como é a Intermodal e que se achegou infográficamente no
partado anterior
b) Dentro do obxecto, a escala e o alcance do instrumento, preveranse as medidas
necesarias para eliminar, reducir ou mitigar os impactos paisaxísticos existentes.
En relación con este apartado cabe sinalar que as últimas reflexións
propositivas da UNESCO para a protección do patrimonio mundial, na el orde de protexer
a Paisaxe Histórica Urbana (HUL , Historic Urban Landscape) recomendan un
enfoque holístico ao integrar os obxectivos de conservación do patrimonio urbano
centrado no entorno humano e en todas as suas cualidades tanxibles e intanxibles
aumentando a sostibilidade das intervencións de planificación e deseño tendo en
conta o entorno construído existente, o patrimonio intanxible, a diversidade cultural, os
factores socioeconómicos e ambientais xunto cos valores da comunidade local.
Como se recolle na memoria xustificativa e se reproduce a continuación o
edificio de correos é una copia de estilo 100 anos despois , su protección actual non fai
nada máis que menoscabar a autenticidade do edificio orixinal a Estación de Ferrocarril e
polo tanto a proposta de modificación recupera e protexe a Paisaxe Histórica Urbana
(HUL) conceptuada pola UNESCO.
Datos Históricos

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

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.

Vista da Estación dende a Muralla Romana do ano 1893
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Vista da Estación e da cidade dende o barrio do Sagrado Corazón
Nestas dúas fotos, vese que o edificio de Correos non é contemporáneo do
edificio da estación de ferrocarril.

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

Achegase agora documentación cartográfica na que se pode comprobar
igual xeito o indicado no parágrafo anterior. No voo americano do 1956 o edificio
Correos segue sen aparecer e por tanto a súa orixe é significativamente máis recente,
século de diferenza como se revela no apartado seguinte que data a orixe do edificio
Correos con posterioridade a 1977.
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Nesta fotografía do voo americano non aparece o inmoble de correos, pero si aparece o da
estación de ferrocarril.

Vista aérea do estado actual.
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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.
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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4.

CONCLUSIÓNS

Non se considera que a incidencia da modificación puntual do PXOM para a corrección
do erro da catalogación do edificio de Correos teña unha incidencia negativa na paisaxe;
todo o contrario xa que significa a posta en valor do inmoble catalogado da Estación de
ferrocarril, e polo tanto a Paisaxe histórica Urbana.
Así pois conclúese que se ven no informe do IET, se sinala que non se esperan efectos
sobre a paisaxe, despois de desenvolver este estudo da paisaxe si se constata que
existen efectos pero claramente positivos.
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