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A.- MEMORIA INFORMATIVA. 

 

1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES 

 

Os terreos nos que se está a proxectar a presente modificación puntual están clasificados no plan 

xeral de ordenación municipal de Narón como solo urbanizable de uso característico industrial 

incluídos no sector IV. O promotor deste ámbito foi o SEPES e a súa execución urbanística incluída 

a obra urbanizadora completouse entre os anos 2004 e 2008, segundo os fitos seguintes: 

- PLAN PARCIAL: aprobación definitiva polo pleno do Concello o 25 de xuño de 2004 (BOP 27 de xullo 

de 2004 e DOG 18 de agosto de 2004). 

- PROXECTO DE URBANIZACIÓN: aprobación definitiva pola Xunta de Goberno Local o 15 de setembro 

de 2005 (BOP 6 de outubro de 2005). 

- PROXECTO DE REPARCELACIÓN: aprobación definitiva pola X.G.L. o 26 de xuño de 2008 (BOP 18 

de xullo de 2008). 

- OBRAS DE URBANIZACIÓN: as obras de urbanización executáronse entre principios de 2006 e finais 

de 2007. O acta de recepción é de data  20 de setembro de 2007, na actualidade están completamente 

rematadas e no sector se localizan varias edificacións industriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura I.  Vista parcial do plano B de “Clasificación del suelo del término municipal” PXOM de Narón. 
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Quérese dicir, que os terreos que constitúen o sector IV do polígono industrial de Río do Pozo 

reúnen actualmente as características propias do solo urbano consolidado e as parcelas edificables 

teñen a condición de solar que se determina no artigo 16º da LOUGA. Debido a elo optouse por 

plantexar a presente como unha modificación puntual do pxom en vez de considerala como unha 

alteración do plan parcial. 

 

Tal e como se pode apreciar na figura I, o sector IV, esta rodeado por terreos que estaban 

clasificados inicialmente polo PXOM como solo rústico apto para urbanizar (SRAU). Segundo esta 

ordenación prevista inicialmente no plan xeral, os plans de sectorización que desenvolvesen estes 

terreos, poderían considerar como uso característico o residencial, compatibilizándoo con usos 

industriais ou comerciais. 

 

Por Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 4 de novembro de 2010, 

aprobouse definitivamente a “Modificación puntual do PXOM de Narón para modificación do 

SRAU do entorno do polígono industrial Río do Pozo”. A orde publicouse no DOG nº 225, de 23 

de novembro de 2010 (corrección de erros publicada no DOG Nº 234 de 7 de decembro), e a 

normativa urbanística no BOP da provincia de A Coruña  Nº 239 de 17 de decembro de 2010. 

 

Por medio desta modificación puntual preténdese evitar que desenvolvementos urbanísticos 

residenciais impidan o crecemento do Polígono Industrial de Río do Pozo. Para cumprir este 

obxectivo se establecen dous ámbitos contiguos ao polígono industrial nos que se prohibe o uso 

residencial, permitindo o resto dos usos establecidos na vixente lei do solo. O mesmo tempo se 

delimita un terceiro ámbito, de transición entre o solo urbano do polígono industrial e o solo urbano 

do núcleo de Narón, no que quedan prohibidos os usos industriais. 

 

En cumprimento destes obxectivos, se 

clasificaron como solo urbanizable non 

delimitado de uso industrial-terciario os 

terreos situados o norte e sueste do actual 

polígono industrial (ámbitos I e II) e como 

solo urbanizable non delimitado de uso 

terciario-residencial o ámbito situado o sur 

que é o mais próximo o solo urbano de 

Narón (ámbito III). 

  

 

 

 

          Figura II. Localización dos ámbitos I,  II e III. 
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O obxecto último da modificación é o de  permitir o desenvolvemento industrial do concello a través 

da ampliación do polígono do Río do Pozo, adaptando o planeamento ás posibilidades económicas 

do concello  e satisfacendo a demanda existente. A modificación puntual aprobada mellora 

substancialmente a ordenación prevista inicialmente polo PXOM nesa zona, impedindo a mestura 

indiscriminada de dous usos tan incompatibles como o residencial e o industrial. No mesmo senso, 

búscase que a exclusividade do uso residencial non chegue a imposibilitar o crecemento do polígono 

 e consecuentemente o crecemento económico do Concello. 

 

Figura III.  Vista parcial dos planos B e C do  PXOM de Narón, resultante da modificación puntual. 

 

Asemade, salientase no documento que a aprobación desta modificación vai favorecer á 

recuperación da calidade urbana e á definición das directrices de crecemento, evitando a falta de 

orientación dos trazados e dos recursos urbanísticos e económicos ao mesmo tempo que trata de 

completar e modernizar o sistema viario. 

 

 

2. OBXECTIVO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

  

O obxectivo da presente modificación puntual é a recualificación de dúas bandas de solo edificable 

industrial de “industria aislada” a viario coa finalidade de mellorar as conexións entre o sector IV e o 

ámbito I de solo urbanizable non delimitado que xurdiu da modificación puntual aprobada pola Orde 

de 4 de novembro de 2010. Tamén se pretende incorporar na ordenación unha vía existente e non 

contemplada inicialmente na ordenación do plan parcial que desenvolveu o sector IV. 
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Os terreos obxecto da modificación puntual están dentro dos limites do polígono industrial, en terreos 

clasificados polo PXOM como solo urbanizable industrial (ver figura I). A modificación puntual 

refírese a dúas alteracións na ordenación urbanística vixente, que se pretenden realizar 

simultaneamente, debido á coincidencia do obxectivo final de ambas que é o de mellorar as 

conexións entre dous ámbitos contiguos de uso industrial e terciario. 

 

ALTERACIÓN Nº 1.   

Se trata de incorporar na ordenación do PXOM, 

un vial existente que non figura no plan parcial 

do sector IV. Tal e como se pode apreciar na 

figura IV, na que se recolle un extracto dun dos 

planos do proxecto de reparcelación do sector 

IV, a vía en cuestión reflíctese neste 

instrumento de equidistribución, aínda que 

nunha zona exterior o ámbito reparcelado. 

 

Na figura mencionada se pode apreciar que 

este vial ten continuidade coa  rúa Vidrieiros, 

conectando os terreos do sector IV do polígono 

industrial de Río do Pozo, cos situados o leste 

do mesmo que estaban clasificados naquel 

momento como solo rústico apto para urbanizar 

(SRAU).                                             Figura IV. Proxecto de reparcelación Sector IV 

     

ALTERACIÓN Nº 2. 

 

O obxectivo consiste en facilitar o acceso os 

terreos clasificados actualmente como solo 

urbanizable non delimitado de uso industrial, 

situados o norte do sector IV (ámbito I da M.P. 

aprobada por Orde de 4 de novembro de 2010). 

 

A modificación puntual recualificará como viario 

uns terreos que están cualificados actualmente 

como “industria aislada C-2” situados a carón 

da zona verde que se localiza no límite norte do 

sector IV. 

F

Figura V. Aspecto parcial do plano de zonificación                                   

do  plan parcial Sector IV  
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A este respecto cumpre sinalar que no plan parcial do sector IV, xa se contemplan outras dúas 

conexións viarias (reservas de viario) cara a mesma zona, polo que en principio podería parecer 

innecesario plantexar esta nova vía de conexión. Nembargante resulta imprescindible debido a que 

na modificación puntual mencionada anteriormente de forma reiterativa, identificouse unha masa 

vexetal de especial interese consistente nun rodal de árbores frondosas autóctonas, no que se 

produce o nacemento do rego de Freixeiro. Esta zona cumpre cualificala como zona verde, e non se 

considera axeitado atravesala cun viario. Por todo elo as dúas conexións previstas inicialmente no 

plan parcial non son suficientes, porque só darían acceso á zona situada o oeste do rodal, quedando 

a situada o leste sen comunicación viaria.   

 

Figura VI. Conexións  viarias entre SECTOR  IV e AMBITO I (previstas no P.P. e na M.P.) 

 

3. ESTADO ACTUAL DOS TERREOS AFECTADOS POLA MODIFICACIÓN. 

 

Os terreos que se recualificarán como viario por medio da modificación puntual están  incluídos no 

ámbito do plan parcial do sector IV do polígono industrial de Río do Pozo, cualificados para uso 

industrial na categoría de “industria aislada “. 

 

TERREOS CORRESPONDENTES Á ALTERACIÓN Nº 1. 

Trátase duns terreos que xa están ocupados actualmente por un vial. A modificación puntual 

pretende unicamente adaptar a ordenación urbanística o existente sen alterar o estado actual dos 

terreos. 
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    Figura VII. Estado actual dos terreos. 

   

TERREOS CORRESPONDENTES Á ALTERACIÓN Nº 2. 

Os terreos sobre os que se pretende abrir o novo vial están cualificados como solo industrial, e 

corresponden a un  solar lindeiro cunha das zonas verdes correspondentes o sector IV. 

 

A topografía destes terreos é practicamente chá. Non existe 

vexetación de interese, xa que se trata de terreos a solar que 

están á espera de ser ocupados por edificacións de uso 

industrial, de feito na parcela afectada pola alteración de 

planeamento, estase tramitando unha licenza urbanística para 

unha instalación de almacenamento e transformación de 

residuos industriais. 

 

En canto á hidroloxía da zona, dentro do AMBITO I se localiza o nacemento do rego de Freixeiro. A 

carón deste rego atópanse as zonas verdes do polígono industrial criterio que se vai a seguir na 

ordenación detallada que resulte do plan de sectorización. 

 

O rego de Freixeiro descorre polas zona verdes do polígono industrial, este curso de auga non se 

verá afectado pola modificación puntual, que tampouco afectará a espazos naturais protexidos. 
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A través das novas vías de enlace (e das previstas no plan parcial do sector IV), se conectarán as 

redes de servizos urbanísticos do futuro ámbito industrial coas existentes no polígono. 

 

4. AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA. DOC. INICIO E DECISIÓN DA SECRETARÍA 

XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL DA CMATI. 

 

Con data 7 de xuño de 2011, tivo entrada na Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental a 

comunicación do Concello de Narón relativa o inicio da tramitación da presente modificación puntual 

do PXOM . Xunto con esta comunicación achegouse o documento de inicio a fin de determinar se a 

M.P. debe someterse ou non a AAE. 

 

O documento de inicio foi exposto ao público interesado por un prazo de vinte días naturais, que 

finalizou o 3 de xullo de 2011, na páxina web da CMATI, consultándose ao mesmo tempo a todos os 

membros do Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. 

 

Con data 8 de xullo de 2011 o Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental acordou “Non 

someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica a Modificación puntual do Plan xeral 

de ordenación municipal para creación dun viario e modificación doutro no sector IV do polígono 

industrial Río do Pozo, no concello de Narón”.  
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B.- MEMORIA DESCRITIVA. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DE 

TRAZADO DOS NOVOS VIAIS. 

 

1. ALTERNATIVA ELIXIDA.  

 

No documento de inicio da presente modificación puntual se contemplan tres propostas ou 

alternativas, para cada unha das alteracións que se proxectan. 

 

ALTERACIÓN 1. REGULARIZACIÓN DO VIAL EXISTENTE (VIAL 1). 

- ALTERNATIVA 0. NON REDACCIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

- ALTERNATIVA 1. ADAPTACIÓN DA REALIDADE AO PLAN PARCIAL. 

- ALTERNATIVA 2. ADAPTACIÓN URBANÍSTICA Á REALIDADE. 

 

Tal e como nos indica a lóxica, a proposta elixida neste caso foi a nº 2 que se corresponde coa 

recualificación dos terreos clasificados actualmente para uso industrial como viario. Tal e como se 

indica na DECISIÓN da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de 8 de xullo do 2011, o 

efecto medioambiental previsible é inexistente xa que se trata dunha adaptación urbanística á 

realidade. 

 

ALTERACIÓN 2. APERTURA DO NOVO VIARIO DE CONEXIÓN (VIAL 2). 

- ALTERNATIVA 0. NON REDACCIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

- ALTERNATIVA 1. TRAZADO DO VIAL EN CONTINUIDADE COA RÚA MUIÑEIROS. 

- ALTERNATIVA 2. TRAZADO DO VIAL DESPRAZADO O LESTE RESPECTO DA RÚA 

MUIÑEIROS. 

 

Neste caso optouse pola alternativa nº 2, que obriga a desprazar o viario lixeiramente cara o leste da 

rúa dos Muiñeiros, a fin de non afectar a uns terreos cualificados como zona verde, resultantes da 

execución do plan parcial do sector IV. Ademais mediante esta proposta tampouco se afectará 

directamente o rodal de árbores frondosas autóctonas, que se deberá de cualificar no plan de 

sectorización do ámbito I como zona verde, en continuidade cos terreos con idéntica consideración 

pertencentes o sector IV. 

Os terreos afectados neste caso están cualificados como “industria illada” e carecen actualmente de 

vexetación, como resultado dos movementos de terra realizados durante a urbanización do sector. 

De feito neses terreos estase a tramitar unha licencia para unha instalación industrial, destinada a 

almacenamento e transformación de residuos industriais. 

 

Entendemos que esta alternativa é a idónea, xa que se crea un novo vial que servirá de separación e 

fronteira entre a zona verde e a zona industrial, creando unha transición entre ambos usos e dotando 

dun novo fronte á zona verde. 
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2. DEFINICIÓN XEOMÉTRICA.  

 

As características xeométricas de trazado en planta e alzado dos viais obxecto da presente 

modificación puntual, se plasman graficamente nos planos de ordenación que se integran nesta 

modificación puntual 

 

VIAL 1. 

Se define con este nome o resultante da alteración nº 1, é 

dicir o vial existente que se pretende regularizar 

urbanísticamente. As características xeométricas son as que 

se corresponden co seu estado actual, tanto en planta como 

en sección ou perfil. 

 

VIAL 2. 

Neste caso estamos a falar do novo vial de conexión entre o 

sector IV e o ámbito I. As características principais son as 

seguintes. 

                                                                                                                              

                                                                                                                      Figura VIII. Vial 1 

- TRAZADO EN PLANTA:                        

O novo vial ten unha lonxitude aproximada de 163 metros liñais cunha anchura de 16 metros. A 

superficie de uso industrial alterada é duns 2.586 m². O encontro coa rúa dos Carboeiros, se define 

nos planos de ordenación. 

Tomando como modelo o establecido no plan parcial do sector IV de Río do Pozo, no senso de 

considerar viarios de sección “xenerosa”. Se proxecta cunha calzada de dobre circulación de nove 

metros con carrís de catro metros e medio beirarrúas de 2,25 metros e unha zona de aparcadoiro en 

liña no marxe oeste a carón da zona verde. 

 

Figura IX. Vial 2 
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- PERFIL LONXITUDINAL. 

A cota de entronque do novo vial coa rúa dos Carboeiros é a + 56,00 metros. Posteriormente se 

produce unha pendente ascendente ata a cota +57,37 nun tamo duns 100 metros cunha pendente 

mínima de 1.30%. A parires deste punto o vial descende ata a cota +53,50 nun tramo duns 63 

metros liñais cunha pendente uniforme do 6%. 

Este perfil lonxitudinal se xustifica pola mellor adaptación á topografía actual dos terreos e ás 

condicións de accesibilidade e eliminación de barreiras. 

 

3. SERVIZOS URBANÍSTICOS. 

 

As vías obxecto desta modificación puntual se definen como conexións do ámbito I  de SUND I/T e o 

sector IV do polígono de Río do Pozo. Debido a elo os servizos urbanísticos que descorreran por 

estas vías, terán igualmente a condición de conexións exteriores coas redes que se definan no plan 

de sectorización do ámbito I e polo tanto as características destas conexións exteriores de servizos, 

se definirán e cuantificarán no devandito plan de sectorización. 
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   C.- MEMORIA XUSTIFICATIVA. 

 

1. CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA MODIFICACIÓN. XUSTIFICACIÓN DAS 

RAZÓNS DE INTERESE PÚBLICO. 

 

Tal e como se determina no artigo 94º.1. da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUG), calquera modificación do planeamento 

urbanístico deberá fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas. A 

continuación imos a xustificar estas razóns para cada unha das alteracións de planeamento que se 

engloban na presente modificación puntual. 

 

ALTERACIÓN Nº 1. 

A razón de interese público consiste neste caso no axuste da ordenación urbanística que se conten 

nun instrumento de planeamento de desenvolvemento xa aprobado e executado xurídica e 

materialmente á realidade. Tal e como explicamos en varias ocasións o longo deste documento, se 

trata de recualificar como viario de carácter e dominio público uns terreos que segundo o plan parcial 

estarían destinados a uso lucrativo industrial. Se está producindo pois a creación dunha dotación 

urbanística pública que se ven existe na práctica, o planeamento non a ten establecida.  

 

Ademais do anterior, entendemos que se soluciona a inseguridade xurídica que produce neste caso 

para a administración municipal, o ter cualificados para un uso de carácter construtivo uns terreos 

que na realidade constitúen unha dotación pública de viario.. 

 

ALTERACIÓN Nº 2. 

Neste caso a razón de interese público consiste igual que no caso anterior na creación dunha nova 

dotación urbanística de viario que ademais resulta imprescindible para resolver a conexión e 

accesibilidade entre unha zona industrial existente (sector IV de Río do Pozo) e outra de carácter 

industrial e terciario prevista no plan xeral. Deste xeito se pode considerar que as razóns de interese 

público tamén se encadrarían dentro das que resolven problemas de circulación. 

 

Tal e como se indicou con anterioridade o novo vial resultante da modificación puntual servirá de 

colchón e separación entre unha instalación de almacenamento e transformación de residuos 

industriais, que xa dispón de licencia e unha zona verde. Ademais este vial dotará dun novo fronte e 

acceso duns 160 metros liñais os terreos desta zona verde. 

 

Por todo o anterior, entendemos que quedan xustificadas as razóns de interese público que 

fundamentan a presente modificación puntual do plan xeral de ordenación municipal de Narón. 
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2. ADAPTACIÓN O ENTORNO. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE O AMBIENTE. 

 

Tal e como conclúe o apartado 5 da Decisión da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

de 8 de xullo de 2011, en relación á presente modificación puntual “no é probable a existencia de 

efectos ambientais negativos significativos sobre o medio”. 

 

Esta conclusión basease tanto nas características da modificación, como nas características 

ambientais da zona. Entre as primeiras cumpre destacar a adaptación da cualificación urbanística 

duns terreos ocupados por un vial existente a esta realidade e a apertura dun vial público sobre uns 

terreos sen vexetación que están á espera de ser ocupados por edificacións de uso industrial. En 

canto ás características ambientais se sinala que o ámbito atópase nun entorno fortemente 

antropizado e de baixa calidade paisaxística. 

 

En canto ás características dos efectos ambientais previsibles, se argumenta que a denominada 

modificación 1 na Decisión, non se prevé ningunha afección ambiental sobre o rodal de árbores 

frondosas. Ademais tampouco se afecta o futuro centro para o almacenamento e xestión de residuos 

que se está a instalar na parcela lindeira o leste da nova vía, debido a que esta situarase no límite 

oeste desa parcela. Con respecto á modificación nº 2, simplemente se indica que o efecto ambiental 

é inexistente, xa que se trata dunha adaptación urbanística á realidade existente. 

 

En todo caso a decisión queda condicionada ó cumprimento das medidas de protección ambiental 

aplicables que se recollen na M.P. do PXOM aprobada o 04-11-2010 e na correspondente memoria 

ambiental, así como no plan de sectorización do ámbito I que se está a tramitar. Estas  medidas de 

protección, se recollen no apartado 6.2. do D.I. desta M.P. e as transcribimos a continuación: 

 

1. En orden a garantizar la integración con la zona industrial existente, el proyecto debe desarrollarse de 

manera que, sin afectar al desarrollo de la zona, incorpore criterios de sostenibilidad y de integración en 

el medio natural. En consonancia con este criterio general deben establecerse condiciones tendentes a la 

definición de un espacio de tránsito entre la zona industrial y el resto de los usos que persisten en el 

territorio. 

 

2. El cauce del río Sobecos y la vegetación a él asociada se integrarán en la ordenación de espacios 

verdes, manteniendo y potenciando su naturalidad. 

 

3. Siempre que sea posible se evitará la construcción de muros de hormigón, sustituyendo éstos por 

escollera, o revistiéndolos mediante encachado. Las escolleras, taludes y terraplenes se revegetarán con 

especies vegetales que ayuden a su integración en el medio. 

 

4. La eliminación de parte de la masa forestal deberá compensarse con una plantación compensatoria en 

las áreas verdes definidas en los ámbitos una vez ordenados y estará constituida por especies 

autóctonas de la serie fitosociológica de la zona. En todo caso, se mantendrán la masas de arbolado ya 
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mencionado (rodal de frondosas autoctonas) existente en el Ambito I y sobre los que no se actuara mas 

que en consonancia con los criterios silvicolas de un experto, para realizar las podas y mejoras 

necesarias para sanear el rodal. 

 

5. En lo posible se establecerá una pantalla vegetal arbórea que contribuya al aislamiento y 

enmascaramiento del espacio industrial y/o terciario resultante de la propuesta de modificación puntual 

del PGOM de Narón respecto a los usos preexistentes en la zona, especialmente en las zonas 

perimetrales y con aquéllas que mantienen los usos tradicionales. Esta pantalla se hará extensiva a 

aquellas zonas de la carretera con visuales sobre el polígono. 

 

6. En la fase de obras se dispondrán espacios destinados al estacionamiento de la maquinaria, donde se 

realicen las labores de mantenimiento y repostaje, recogiéndose los residuos en recipientes adecuados 

para su posterior entrega a gestor autorizado. Este área de aparcamiento-mantenimiento, se ubicará en 

una zona alejada de los sistemas de drenaje natural del área. 

 

7. La gestión de los materiales de excavación y movimiento de tierras se realizará preferentemente 

mediante procesos de reutilización; los excedentes se trasladarán a vertedero o zona de relleno que 

disponga de autorización del órgano competente. La tierra vegetal se retirará de forma separada y se 

acopiará para posteriores usos de revegetación y restauración ambiental. En la ejecución de las obras de 

urbanización se delimitarán todas las zonas de la obra (vertederos temporales, parque de maquinaria, 

zonas de trabajo) para evitar las afecciones al medio más allá de lo estrictamente necesario. 

 

8. Con carácter general, se condicionará el tipo de actividad de las industrias a instalar en el en los 

espacios industriales y/o terciarios según el ámbito, limitándola a industrias no contaminantes. 

 

 

3. OBTENCIÓN DOS TERREOS. 

 

VIAL Nº 1. 

Se trata dunha vía existente de titularidade municipal, polo que non é preciso establecer método 

algún de obtención. 

 

VIAL Nº 2. 

Os terreos afectados por esta modificación puntual son de titularidade privada e pertencen á 

sociedade mercantil  FRANCISCO MATA, S.A.  Tendo en conta que se trata de terreos destinados a 

dotacións locais en solo urbano consolidado, a súa obtención será mediante expropiación forzosa, 

por convenio entre a administración municipal e o propietario, ou por permuta forzosa con terreos do 

patrimonio municipal do solo. 

 

O sistema concreto de obtención se definirá no momento da execución urbanística desta vía. 
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4. TRAMITACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

 

A  presente modificación puntual do plan xeral de ordenación municipal de Narón, é do tipo das que 

se indican no apartado 4 do artigo 93º da LOUGA. E dicir, que non implica reclasificación de solo nin 

incremento da intensidade de uso dunha zona nin se alteran os sistemas xerais previstos no PXOM. 

 

Debido a elo, non precisa de obter o informe previo á aprobación inicial ao que se fai referencia no 

artigo 85.1. da Lei e polo tanto se poderá proceder por parte do concello a súa aprobación inicial e 

subseguinte sometemento a información pública da forma indicada no artigo 85º.2. da LOUGA. 

 

O 24 agosto de 2.011 publicouse no Diario Oficial de Galicia a decisión da Secretaría xeral de 

Calidade e Avaliación Ambiental da CMATI , de non sometemento da modificación puntual ó 

procedemento de avaliación ambiental estratéxica. 

 

O documento de Aprobación Inicial foi aprobado polo Concello no pleno do 24 de novembro de 

2.011. O período de exposición pública realizouse durante dous meses a partir do 13 de decembro 

de 2.011, data de publicación no Diario Oficial de Galicia número 235, así como nos diarios La Voz 

de Galicia e Diario de Ferrol o 13 de decembro de 2.011. 

 

Durante este período foi presentada unha alegación por parte de D. José Manuel Mata Fernández, 

segundo consta no certificado do secretario Xeral do Concello de data 15 de febreiro de 2.012. Nesta 

alegación se fai referencia a que non se coñecen as características dimensionais do novo vial de 

conexión que afecta á súa parcela, así como ó sistema de obtención dos terreos. Tal e como consta 

no informe de contestación a dita alegación (anexo III), ambas cuestións figuran dun xeito claro e 

suficiente no documento técnico da modificación puntual. 

 

Solicitáronse tamén neste período os correspondentes informes sectoriais aos seguintes 

Organismos: 

- Concellos limítrofes de Ferrol, San Sadurniño e Valdoviño: Non contestaron no prazo legal 

establecido (un mes). 

- Augas de Galicia: Informou favorablemente en data 7 de febreiro de 2.012. 

- Patrimonio e cultura (Santiago): Informou favorablemente en data 12 de marzo de 2.012. 
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 D.- PLAN DE ETAPAS E PRAZOS DE EXECUCIÓN. 

VIAL 1. 

Debido a que se trata dunha vía existente de titularidade municipal, non é preciso executar obras de 

urbanización. 

 

VIAL 2.  

O vial nº 2 resultante desta M.P., se configura como un elemento de conexión do ámbito I do solo 

urbanizable non delimitado Industrial-Terciario resultante da modificación puntual aprobada por Orde 

de 4 de novembro de 2010, có polígono de Río do Pozo.  

Debido a esta circunstancia, as obras de urbanización en canto a servicios e pavimentación se 

executarán en conxunto coas obras interiores do ámbito e será no plan de sectorización onde de 

programen as obras e se estableza o prazo de execución deste vial. 

 

 

E.- AVALIACIÓN ECONÓMICA.  

ESTIMACIÓN DO CUSTO DOS TERREOS. 

A parcela afectada polo trazado viario é a X1 do SECTOR IV de Río do Pozo. Segundo a 

información que consta na páxina web do Concello de Narón esta parcela ten unha superficie total 

de 14.216,23 m² e un prezo de 850.000 €. Polo tanto o prezo unitario será de 59,79 €/m².  

Tendo en conta que a superficie afectada é de 2.586 m². O valor total dos terreos a ocupar 

ascenderá á cantidade de CENTO CINCUENTA E CATRO MIL SEISCENTOS DAZASETE EUROS 

(154.617,00 €). 

ESTIMACIÓN DO CUSTO DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

En consonancia co exposto no apartado precedente, a estimación do custo das obras de 

urbanización se levará a cabo no plan de sectorización do ámbito I. 

 

A Coruña, MARZO de 2012. 

 

O Director do equipo redactor 

 

 

Alfredo Garrote Pazos  

 

Os Arquitectos  

 

 

Mónica Mesejo Conde       Iria Pérez Miranda           Ignacio Lázaro Quintela 
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ANEXO I: XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDADE E 

SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 

 

No artigo 48º.4 da LOUGA se establece que “O planeamento que estableza a ordenación detallada 

terá en conta as previsións necesarias para evitar barreiras arquitectónicas e urbanísticas, de 

maneira que as persoas con mobilidade reducida vexan facilitado ao máximo o acceso directo aos 

espazos públicos e ás edificacións públicas e privadas, dacordo coa normativa vixente sobre 

accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas”. 

A normativa vixente sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas que afectan o 

planeamento urbanístico está constituída pola Lei 8/97 de accesibilidade e supresión de barreiras e o 

Decreto 35/2000 “Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei 8/1997 e a Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el Docuemnto Técnico de condiciones de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

BASE 1.1. REDE VIARIA 

- 1.1.1. ITINERARIOS PEONÍS. 

a) LARGURA MÍNIMA: O largo previsto para as beirarrúas é de 2,50 metros >  1,80 metros. 

b) PENDENTES: A pendente máxima lonxitudinal é do 6%, a transversal é menor ou igual ao 2%. 

c) ALTURA LIBRE MÍNIMA: A altura mínima de paso libre de obstáculos é ≥2,20m. 

d) DESNIVEIS: Non existen desniveis.  

- 1.1.3. VAOS PEONÍS. 

- En ningún caso invadirá o itinerario peonil accesible (IPA), que transcorre pola beirarrúa. Só se 

admiten estreitamentos puntuais de 1,50 metros. 

- O encontro entre o vao e a calzada deberá estará enrasado. 

- A anchura mínima do plano inclinado do vao a cota de calzada será de 1,80 metros. 

- Sinalizarase en toda a anchura da beirarrúa, dende a liña de fachada ata o vao cunha anchura 

mínima de 1,00 metro. 

- A pendente lonxitudinal máxima será do 8%. 

- 1.1.5. PASOS PARA PEÓNS. 

- Ancho mínimo 1,80m 

- Desnivel entre un itinerario peonil e a calzada de tránsito de vehículos salvarase mediante un vao adaptado. 

Cando non sexa posible salvar o desnivel entre beirarrúa e calzada mediante un plano inclinado,  poderase 

optar por elevar o paso peonil en toda a súa superficie ao nivel da beirarrúa. 
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BASE 1.2. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

- 1.2.1. PAVIMENTOS. 

Cumprirán as condicións da base 1.2.1. do Código de Accesibilidade (C.A.) para os itinerarios adaptados e o 

artigo 11º da Orde VIV/561. 

- 1.2.2. BORDIÑOS. 

Cumprirán as condicións da base 1.2.2. do C.A. para os itinerarios adaptados 

- 1.2.3. ESCALEIRAS. 

Non existen  

- 1.2.4. RAMPLAS. 

Non existen 

 

BASE 1.3. APARCADOIROS 

Cumpriranse as dimensións, condicións de sinalización e accesos da base 1.3. do C.A. para prazas adaptadas 

e o artigo 35º da Orde VIV/561. 

 

BASE 1.4. MOBILIARIO URBANO 

1.4.1. SINAIS E ELEMENTOS VERTICAIS.  

Cumprirán as condicións da base 1.4.1. do C.A. para os elementos adaptados e o artigo 24º da Orde VIV/561. 

1.4.2. OUTROS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO. 

Cumprirán as condicións da base 1.4.2. do C.A. para os elementos adaptados e o artigo 24º da Orde VIV/561.. 

 

A xustificación do cumprimento concreto destas condicións deberá quedar acreditado no 

proxecto de urbanización 
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ANEXO II. DECISIÓN DE 8 DE XULLO DE 2011DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E 

AVALIACIÓN AMBIENTAL DA CMATI . 

 



 
 

 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

San Lázaro s/n 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 15781  Santiago de Compostela 
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Clave: 2011AAE1235 

 

AAE/MCP 

DECISIÓN DE NON SOMETEMENTO A AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

 

Plan: Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para creación dun viario e 
modificación doutro no sector IV do polígono industrial Río do Pozo 

Órgano promotor: Concello de Narón 

Localización: Parroquia do Castro. Concello de Narón 

Clave: 2011AAE1235 

 

ANTECEDENTES 

1. O planeamento xeral de ordenación urbanística vixente no Concello de Narón é o Texto 

refundido da revisión do Plan xeral de ordenación municipal (en diante PXOM), aprobado 

definitivamente polo Pleno o 22-04-2002 (DOG do 09-05-2002), o cal non foi sometido ao 

procedemento de avaliación ambiental estratéxica (en diante AAE).  

2. Con data 04-11-2010 aprobouse a Modificación puntual do PXOM para modificación do solo 

rústico apto para urbanizar (SRAU) do entorno do polígono industrial Río do Pozo (en diante 

MP), sendo sometida ao procedemento de AAE (memoria ambiental publicada no DOG do 

25-03-2010).  

3. Respecto ao ámbito I delimitado na dita MP, e situado ao norte do sector IV do polígono 

existente, está actualmente en fase de elaboración o plan de sectorización, o cal non será 

sometido ao procedemento de AAE por Decisión do 07-07-2011 emitida por esta Secretaría 

xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. No documento de inicio do dito plan de 

sectorización prevense realizar catro conexións viarias entre o sector IV do polígono existente 

e o ámbito a desenvolver, dúas delas estaban previstas no plan parcial do sector IV e as 

outras dúas non, polo que se fai necesario unha modificación do planeamento. 

4. Con data 07-06-2011 tivo entrada nesta Secretaría xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

un escrito do alcalde do Concello de Narón no que comunica o inicio da tramitación da 

Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a creación dun viario e 

modificación doutro no sector IV do polígono industrial Río do Pozo, e achega o documento 

de inicio a fin de determinar se debe someterse ou non a AAE.  

5. Como paso previo a adoptar a decisión sobre o sometemento desta Modificación puntual ao 

procedemento de AAE, o documento de inicio foi exposto ao público interesado por un prazo 

de vinte días naturais, que finalizou o 03-07-2011, na páxina web da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas, consultándose ao mesmo tempo a todos os membros 

do Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. 
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CONSIDERACIÓNS LEGAIS 

1. A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia (en diante LOUG), integra no procedemento de aprobación dos instrumentos de 

planeamento urbanístico a AAE establecida pola Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación 

dos efectos de determinados plans e programas no ambiente. 

2. A Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do 

litoral de Galicia indica no seu artigo 5º os instrumentos de ordenación do territorio e de 

planeamento urbanístico que deben ser obxecto de avaliación ambiental estratéxica. Entre 

eles figuran as modificacións de calquera dos instrumentos de planeamento, cando así o 

decida o órgano ambiental en cada caso. 

3. O artigo 4º da Lei 9/2006, do 28 de abril, establece que como paso previo a adoptar a 

decisión mencionada no punto anterior deberase consultar polo menos ás administracións 

públicas afectadas. A decisión, que deberá ser motivada e pública, axustarase aos criterios 

establecidos no anexo II da dita Lei. 

4. A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental é o órgano competente para a 

tramitación dos procedementos en materia de avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no ambiente, segundo indica o Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se 

establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

 

CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS                                                                                                                                     

1. Características da Modificación 

Ámbito; Dúas bandas de terreo que forman parte do sector IV do polígono industrial Río do 

Pozo. Unha banda está situada no límite norte do sector, pegada á zona verde e a modo de 

prologanción da rúa dos Muiñeiros, mentres que a outra banda sitúase ao leste do sector, en 

continuidade coa rúa Vidrieiros. 

Superficie; Segundo cálculo planimétrico, están afectados 14.683 m2 (1,47 ha) 

Obxecto; Recualificar o ámbito, clasificado como solo urbanizable industrial (SURI), a viario, 

coa finalidade de poder mellorar a conexión do polígono industrial existente co ámbito que se 

vai desenvolver no extremo norte a través do plan de sectorización que se está a tramitar.  

En realidade trátase de dúas modificacións simultáneas, posto que se plantexa: 

− Modificación nº 1: Conectar o sector IV do polígono cos terreos situados ao leste 

mediante a incorporación na ordenación do PXOM dun viario que xa existe e que dá 

acceso a unha industria (continuación da rúa Vidrieiros), pero que non figuraba no plan 

parcial de ordenación do sector IV (sí aparece no proxecto de reparcelación, aínda que 

exterior ao ámbito reparcelado). 
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− Modificación nº 2: Abrir un novo viario de conexión entre o sector IV e os terreos 

situados ao norte, como prolongación da rúa dos Muiñeiros pero lixeiramente desprazado 

cara o leste, para non afectar á zona verde limítrofe. 

Servizos xerais; O sector IV foi xa desenvolvido e executado, tanto xurídica como 

materialmente, contando na actualidade coa urbanización totalmente rematada. A través dos 

viarios propostos conectaranse as redes de servizos urbanísticos do futuro ámbito industrial 

da MP coas existentes no polígono. 

2. Características ambientais da área probablemente afectada 

O ámbito atópase nun entorno fortemente antropizado e de baixa calidade paisaxística, tanto 

pola presenza do propio polígono industrial como pola proximidade de importantes 

infraestruturas viarias. 

Os terreos obxecto desta Modificación teñen as seguintes características: 

− Modificación nº 1: Trátase dunha franxa de terreo lindeiro cunha das zonas verdes do 

polígono. Actualmente non ten vexetación, como resultado dos movementos de terra 

realizados durante a urbanización do sector, estando á espera de ser ocupado por 

edificacións de uso industrial. Na parcela afectada estase a tramitar unha licenza 

urbanística para unha instalación de almacenamento e transformación de residuos 

industriais. 

− Modificación nº 2: Trátase dun terreo que xa están ocupados  polo viario descrito. A 

Modificación adaptará a súa cualificación urbanística á situación existente sen alterar o 

estado actual dos terreos. 

Próximo ao ámbito de actuación discorre o rego Freixeiro, cuxa canle e zona adxacente 

configuran un espazo de especial interese natural caracterizado como “rodal de árbores 

frondosas autóctonas” no plano de información nº 10 da MP.  

3. Características dos efectos ambientais previsibles 

O rodal de árbores frondosas autóctonas situado nas inmediacións da superficie afectada 

pola modificación nº 1, segundo a ordenación prevista no plan de sectorización mencionado 

anteriormente, quedará integrado nunha zona verde do polígono, non estando prevista 

ningunha afección ambiental sobre el por causa desta Modificación. Segundo o documento de 

inicio, a afección sobre o futuro centro para o almacenamento e xestión de residuos 

industriais que se prevé instalar no ámbito da Modificación nº 1 non é significativa debido a 

que a nova vía situarase no límite oeste da parcela. 

Con respecto á modificación nº 2, o efecto ambiental previsible é inexistente xa que se trata 

dunha adaptación urbanística á realidade existente. 
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4. Período de exposición pública e consultas do documento de inicio 

Durante o período de consultas recibiuse un escrito da Dirección xeral de Montes no que 

informa que o Plan non afectará a ningún monte catalogado de utilidade pública, nin 

clasificado como veciñal en man común nin que conte con consorcio ou convenio en vigor coa 

administración. 

Recibiuse tamén informe do organismo autónomo Augas de Galicia no que indica que “non 

existe incidencia sobre bens baixo a tutela ou xestión do Organismo Autónomo Augas de 

Galicia, non prevíndose efectos adversos significativos sobre o medio hídrico. Non obstante 

consideramos importante sinalar que en calquera curso fluvial que discorra pola zona, serán 

de aplicación a normativa e lexislación de augas, tendo plena vixencia as prescricións 

establecidas para o dominio público hidráulico”. 

5. Efectos significativos sobre o ambiente 

Toda intervención antrópica sobre o territorio pode xerar un efecto ou impacto sobre os seus 

principais parámetros ambientais. Sen embargo, tendo en conta as características da 

Modificación e as características ambientais da zona, sempre que se cumpran as medidas de 

protección ambiental aplicables que se recollen na MP do PXOM aprobada o 04-11-2010 e na 

correspondente memoria ambiental, así como no Plan de sectorización do ámbito I que se 

está a tramitar, e de conformidade cos criterios establecidos no anexo II da Lei 9/2006 do 28 

de abril, pódese concluír que non é probable a existencia de efectos ambientais negativos 

significativos sobre o medio.  

 

Visto canto antecede, ACORDO: 

Primeiro.- Non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica a Modificación 

puntual do Plan xeral de ordenación municipal para creación dun viario e modificación doutro no 

sector IV do polígono industrial Río do Pozo, no Concello de Narón. 

Segundo.- Dar publicidade a esta Decisión no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (http://aae.medioambiente.xunta.es) 

Terceiro.- Notificar esta Decisión ao Concello de Narón, aos efectos oportunos. 

 

Santiago de Compostela, 8 de xullo do 2011 

 

 

Justo de Benito Basanta 

Secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental  
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ANEXO III. INFORME DE ALEGACIÓNS. 



Alfredo Garrote Pazos, arquitecto colexiado nº 1440 do Colexio Oficial de 

Arquitectos de Galicia (COAG), como Director do equipo redactor da 

modificación puntual do PXOM de Narón para a creación dun vial e modificación 

doutro no sector IV do polígono industrial de Río do Pozo. 

 

Examinado o escrito de alegacións presentado por Don José Manuel Mata 

Fernández en relación á devandita modificación puntual o día 20 de xaneiro de 

2012, con nº de rexistro 1361. Emite o seguinte INFORME en relación a aqueles 

aspectos que se refiren o documento da modificación puntual. 

 

ALEGACIÓN CUARTA:  No referente á suposta falta de información sobre 

o novo vial de conexión que afecta á parcela do alegante, estimo que os datos  

que constan no documento da modificación puntual, son mais que suficientes. 

No plano de ordenación O.1, se proporcionan todos os datos que se estiman 

como necesarios segundo o propio escrito de alegacións: 

- Trazado en planta acoutado, referenciado o límite oeste da parcela 

afectada. 

- Sección lonxitudinal do vial. 

- Sección transversal do vial. 

Por outra banda, no punto 2 da MEMORIA DESCRITIVA (B), se establece a 

definición xeométrica de modo literal (trazado en planta e perfil lonxitudinal). 

 

ALEGACIÓN QUINTA:  En canto o sistema de obtención dos terreos. No 

punto 3 da MEMORIA XUSTIFICATIVA da m.p., se establece de forma literal o 

que se indica a continuación:  

 

 



“ VIAL Nº 2. 

Os terreos afectados por esta modificación puntual son de titularidade privada e pertencen á 

sociedade mercantil  FRANCISCO MATA, S.A.  Tendo en conta que se trata de terreos destinados a 

dotacións locais en solo urbano consolidado, a súa obtención será mediante expropiación forzosa, 

por convenio entre a administración municipal e o propietario, ou por permuta forzosa con terreos do 

patrimonio municipal do solo.” 

 

Por outra banda na modificación puntual, se determina o valor dos terreos a 

ocupar en función do valor unitario dos terreos da parcela afectada. O valor dos 

terreos ascende á cantidade de CENTO CINCOENTA E CATRO MIL 

SEISCENTOS DAZASETE (.- 154.617) EUROS. 

 

 

A Coruña a 12 de marzo de 2012 

 

O Arquitecto  

 

Alfredo Garrote Pazos 
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ANEXO IV. INFORMES SECTORIAIS. 
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F.- PLANOS DE INFORMACIÓN. 

 

I.1. SITUACIÓN                                          E 1:300000 / 1:10000. 

 

I.2. SITUACION SOBRE PLANEAMENTO VIXENTE                                                            E 1:10000. 

 

I.3. ESTADO ACTUAL. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANTA E PERFIL     E 1:1000 / 1:1500. 

 

I.4. ESTADO ACTUAL ORTOFOTO                                                                                       E 1:10000. 

 

 

G.- PLANOS DE ORDENACIÓN. 

 

O.1 . TRAZADO DO VIALES. PLANTA VIALES 1 e 2. SECCIONS VIAL 2 .                        E: VARIAS. 

 

O.2 . PLANEAMENTO MODIFICADO                                                                                      E 1:5000. 

 

 




