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MEMORIA.
1.- OBXECTO DO DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO. PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉXICA SEGUNDO A LEI 2/2016, DO 10 DE FEBREIRO, DO SOLO DE
GALICIA (LSG) E O DECRETO 143/2016, DO 22 DE SETEMBRO, POLO QUE SE APROBA O
REGULAMENTO DA LSG (RLSG).
O obxecto do presente documento é proporcionar ao órgano ambiental competente a
información requirida no procedemento de avaliación ambiental estratéxica para a aprobación da
“Modificación Puntual Nº4 do PXOM de Coirós: Modificación das aliñacións nas estradas provinciais
nos núcleos rurais e outras alteracións no sistema viario”.
As zonas afectadas pola modificación puntual correspóndense principalmente cos tramos das
estradas de titularidade provincial o seu paso polos núcleos rurais de Coirós, polo que o obxectivo
principal da modificación puntual é resolver a problemática que existe nestas zonas dos núcleos rurais.
De conformidade cos artigos 46 da LSG e 81 do RLSG, as modificacións menores dos plans
xerais de ordenación municipal serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada. Para tal
efecto, de acordo co establecido no artigo 5.2.f) da Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, enténdense por modificacións menores aqueles cambios nas características dos plans
aprobados que non constitúen variacións fundamentais das estratexias, directrices e propostas ou da
súa cronoloxía, pero que producen diferenzas nos efectos previstos ou na zona de influencia.
En virtude do anterior a presente modificación puntual será en principio obxecto de avaliación
ambiental estratéxica (AAE) simplificada. O procedemento será o seguinte:
•

O concello de Coirós trasladará ao órgano ambiental (D.X. de Calidade Ambiental e Cambio Climático da
CMAOT) a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada, á que achegará o
presente borrador e o documento ambiental estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente.

•

O órgano ambiental someterá esa documentación ás consultas do órgano competente en materia de
urbanismo, das demais administracións públicas afectadas e das persoas interesadas que se
pronunciarán no prazo de dous meses. Transcorrido ese prazo, o órgano ambiental formulará o informe
ambiental estratéxico, no prazo de dous meses.

•

O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe ambiental
estratéxico se a modificación puntual ten ou non efectos significativos no medio. No caso de non prever
efectos significativos, esta poderá aprobarse nos termos que o propio informe estableza.

•

No caso de prever efectos significativos sobre o ambiente, o informe determinará a necesidade de
someter a modificación a avaliación ambiental estratéxica ordinaria.

•

O informe ambiental estratéxico remitirase no prazo de quince días hábiles para a súa publicación no
Diario Oficial de Galicia (DOG) e na sede electrónica do órgano ambiental.

Dando cumprimento o anterior redactase o presente “Documento Ambiental Estratéxico da
“Modificación Puntual Nº4 do PXOM de Coirós: Modificación das aliñacións nas estradas provinciais
nos núcleos rurais e outras alteracións no sistema viario”.
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2. DATOS XERAIS. AXENTES INTERVINTES.
2.1- DATOS DO PROMOTOR.
O promotor da presente modificación puntual é o Concello de Coirós, con domicilio na Casa
Consistorial sita en Coirós de Arriba 16, Coirós 15316. A Coruña.
2.2.- AUTORES DO DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO.
Redactan o presente Documento Ambiental Estratéxico os arquitectos D. Alfredo Garrote Pazos e
Dª Mónica Mesejo colexiados nº 1440, 1475 e 3877 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
respectivamente e domicilio a efectos de notificación na rúa Menéndez Pelayo nº 11. 5ºC.
15005 - A Coruña.
3. ANTECEDENTES. OBXECTIVO E FINALIDADE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
O plan xeral de ordenación municipal (PXOM) do Concello de Coirós aprobouse definitivamente
o 19 de setembro de 2002 (DOG 07-10-2002 – BOP 15-10-2002) ao abeiro da Lei 1/1997, do 24 de
marzo, do Solo de Galicia. Con posterioridade aprobáronse tres modificacións puntuais do PXOM que
afectaron a diversas determinacións. No presente caso temos que facer mención especial da MP
PXOM Nº 3 pola súa incidencia como antecedente da presente. Esta modificación consistiu na
alteración das aliñacións na estrada N-VI ao seu paso polos núcleos rurais que foi aprobada
definitivamente o 11 de novembro de 2014 (DOG 01-12-2014 – BOP 10-12-2014).
A lexislación vixente en materia de estradas na Comunidade Autónoma de Galicia na data de
tramitación e aprobación do PXOM de Coirós era a Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de
Galicia. Na actualidade a lexislación sectorial vixente está formada pola Lei 8/2013, do 28 de xuño, de
estradas de Galicia (LEG) e o Decreto 66/2016, do 26 de maior, polo que se aproba o Regulamento
xeral de estradas de Galicia (RLEG).
As estradas de titularidade supramunicipal no municipio de Coirós pertencen ao estado (N-VI e
N-651) e á rede provincial (DP-2701, DP-2702, DP-2703, DP-0301 e DP-0302), polo termo municipal
non descorren estradas de titularidade autonómica. A vista do anterior e tendo en conta que por medio
da MP Nº 3 do PXOM resolvéronse os problemas que existían nos núcleos rurais pola incidencia da
estrada nacional N-VI o obxectivo principal da presente modificación puntual é resolver a problemática
que existe nas zonas dos núcleos rurais polos que discorren as estradas de titularidade provincial.
A problemática á que nos referimos no apartado precedente prodúcese polo tratamento que
amosan as aliñacións nas estradas de titularidade provincial nos núcleos rurais en relación coa
aplicación do disposto na artigos 7 da LEG e 13 do RLEG respecto dos treitos urbanos que discorren
por solo clasificado polo planeamento xeral correspondente como núcleo rural. A este respecto o artigo
13 do RLEG en desenvolvemento do artº 7 da LEG, dispón que se consideran entre outros como
treitos urbanos das estradas aqueles que discorren por solo clasificado como núcleo rural cando, neste
caso, conte con aliñacións marcadas no instrumento de planeamento urbanístico e sobre este emitise
informe favorable, conforme a lexislación de estradas de Galicia e este regulamento, a Administración
titular da estrada.
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O artigo 61 do RLEG en consonancia có 23.3 da LEG determina que “Nos treitos urbanos das
estradas, o instrumento de planeamento urbanístico determinará a aliñación de edificación, que poderá
fixarse, de xeito motivado, a unha distancia inferior á que prevé a lexislación de estradas de Galicia
con carácter xeral para a liña límite de edificación das estradas, valorando a existencia de edificacións
continuadas preexistentes, así como a concorrencia de razóns técnicas, socioeconómicas ou de
orografía do terreo que poidan aconsellar a redución”.
O artigo 62.1 do RLEG establece que “A delimitación dos treitos urbanos e travesías por parte da
Administración titular da estrada poderá recoñecerse mediante a aprobación do instrumento de
planeamento urbanístico que conte co seu previo informe preceptivo favorable nos supostos de
redacción, revisión ou modificación de instrumentos de planeamento que afecten as estradas existentes ou actuacións previstas nos plans de estradas vixentes.” E que dito recoñecemento só terá efectos
no momento en que o instrumento de planeamento sometido a informe entre en vigor.
En base a todo o anterior, trátase de formular unha modificación puntual do PXOM cuxo
obxectivo principal consiste en alterar as aliñacións dispostas actualmente para os treitos das estradas
provinciais que discorren por solo de núcleo rural establecendo unhas distancias maiores entre
aliñacións conforme aos criterios xerais previamente establecidos de acordo có órgano competente da
Administración titular destas estradas que é a Deputación de A Coruña.
A finalidade é que a Administración provincial recoñeza como treitos urbanos das estradas da
súa titularidade no concello de Coirós, aqueles que discorren polo interior dos núcleos rurais. Como
consecuencia non se establecerán zonas de protección da estrada nin liña límite de edificación no
interior dos núcleos rurais (artº 38.4 da LEG) e polo tanto non será necesaria a autorización do ente
provincial previa á obtención do título municipal habilitante de carácter urbanístico que proceda para a
realización de obras e actividades fora da zona de dominio público.
Ademais deste obxetivo principal, na presente modificación formúlanse outras tres alteracións do
PXOM referente á rede viaria establecida no plan xeral:
a) Adaptar á realidade o trazado da estrada DP-0302 disposto na cartografía do PXOM.
b) Eliminación dun vial previsto polo PXOM no núcleo rural de Castrillón (NR-12) que non se
apoia en ningún camiño preexistente.
c) Recoñecemento polo PXOM dun camiño existente no núcleo rural de Parada (NR-12) e a súa
cualificación como vial.
d) Axuste do trazado dun vial existente no núcleo rural de Coirós de Arriba (NR-00) á realidade.
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Tal e como se indicou con anterioridade o ámbito de aplicación da presente modificación puntual
refírese aos tramos das estradas de titularidade provincial que discorren polos núcleos rurais do
municipio de Coirós que se representan nos planos que se indican entre paréntesis:
•

DP-2701: Núcleos rurais de Coirós de Arriba (NR-00) e Coirós de Abaixo (NR-04).

•

DP-2702: Núcleos rurais de Coirós de Arriba (NR-00),Espenuca (NR-05) e Combarro (NR-11).

•

DP-2703: Núcleos rurais de Lapela (NR-06) Lesa (NR-08) e Figueiras (NR-09).

•

DP-0301: Núcleos rurais de Castrillón (NR-12) e Xora (NR-14).
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•

DP-0302: Núcleo rural de Boqueixón (NR-15).
A eliminación do vial inexistente e previsto no PXOM prodúcese no núcleo rural de Castrillón

(NR-12), o recoñecemento dun camiño existente como vial no plan xeral localízase no núcleo rural de
Parada (NR-12) e por último o axuste no trazado dun vial existente á realidade ten lugar no núcleo
rural de Coirós de Arriba (NR-00).
5. DESCRICIÓN E PROBLEMÁTICA DO ESTADO ACTUAL.
A distancia entre aliñacións que establece o PXOM de Coirós nos treitos das estradas provinciais
que descorren polos núcleos rurais afectados é de 10 metros ou o que é o mesmo a 5,00 metros do
eixo. Esta determinación do PXOM da lugar a problemas de dous tipos:
a) De mobilidade e funcionamento: Cunha distancia entre aliñacións de 10 metros e unha rede de
estradas que funciona en doble sentido, resulta unha sección transversal con 7,00 metros de
calzada (3,50 m por carril de circulación) , 3,00 metros para circulación de peóns que da lugar a
beirarrúas de 1,50 metros que non cumpren cos mínimos esixibles pola lexislación en materia de
accesibilidade e sen posibilidade de prever zonas de aparcamento.
b) De tipo legal: Como é lóxico a Administración provincial, titular destas estradas non considera
admisibles estas aliñacións nos núcleos para ser considerados como treitos urbanos os efectos
do artigo 7 da LEG e 13 do RLEG o que da lugar a que nas autorizacións previas aos títulos
habilitantes tanto no caso de novas edificacións e ampliacións destas, como para os
cerramentos de parcelas e outros elementos construtivos se estableza a liña de edificación a
unha distancia de 15 metros medidos ortogonalmente ás liñas de delimitación das calzadas, tal e
como se establece con carácter xeral no artº 41.1. da LEG e 102.1. do RLEG para as estradas
convencionais. Ocorre que nalgúns casos e debido ao escaso fondo dalgunhas parcelas, esta
liña de edificación mesmo supera a profundidade da mesma.
Coa modificación puntual do PXOM preténdese solucionar esta situación, fixando unhas
aliñacións mais lóxicas de acordo coa Administración provincial tanto dende o punto de vista funcional
como legal e así acadar o tratamento de treitos urbanos para as estradas provinciais que atravesan os
núcleos rurais de Coirós.
Ademais do anterior existe un caso puntual que afecta ao núcleo rural de Boqueixón no que non
se prevé alterar as aliñacións establecidas no plan xeral, pero si corrixir un erro que consta nos planos
de ordenación nos que se identifica o vial que atravesa este núcleo en dirección norte-sur coa estrada
DP-0302 cando esto non é así.
O estado actual referente ás outras determinacións referentes ao sistema viario que se
pretenden alterar son as seguintes:
a) A vía que se pretende eliminar no núcleo rural de O Castrillón (NR-12) correspondese cun vial de
novo trazado que enlazaría a estrada DP-0301 cunha pista municipal situada o sueste e que
realmente non corresponde á regularización de ningún vial existente e ademáis resulta
totalmente innecesario, tal e como veremos a continuación.
b) Nos outros dous casos trátase de adaptar o trazado de dous viais existentes nos núcleos rurais
de Coirós de Arriba e Parada á realidade fixando as aliñacións correspondentes.
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6. DESCRICIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL: DESCRICIÓN DAS ALTERACIÓNS QUE
AFECTAN AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.
6.1. ALTERACIÓNS NAS ALIÑACIÓNS DAS ESTRADAS DA DEPUTACIÓN NOS NÚCLEOS
RURAIS.
Como resultado das reunións celebradas cos técnicos responsables da rede de estradas da
Deputación e como solución urbanística aos problemas de mobilidade e funcionalidade mencionados
anteriormente, proponse con carácter xeral unha distancia entre aliñacións de 16 metros que se
corresponderá sempre que sexa posible a 8,00 m o eixo. Con esta previsión a sección transversal
quedaría con 7,00 metros de calzada, dobre banda de aparcadoiro en liña ou aparcadoiro a unha
banda e carril bici na outra, de 2,20 metros de anchura e zonas para tránsito de peóns de 2,30 metros
a cada lado. Con esta solución mesmo se poden formular outras combinacións para dispor bandas de
vexetación ou arboredo se se considera oportuno.
Esta seccion transversal que se proxecta con carácter xeral se vería alterada en zonas puntuais
pola existencia de edificacións consolidadas nas marxes da estrada, que se corresponden en moitos
casos coas zonas tradicionais dos núcleos rurais que no PXOM de Coirós cualifícanse como “solo de
núcleo rural denso” (D).

Zonas con edificacións consolidadas nos núcleos rurais de Xora e Combarro
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6.2. ELIMINACIÓN DUN VIAL DE NOVO TRAZADO PREVISTO POLO PXOM NO NR DE
CASTRILLÓN.
No núcleo rural de Castrillón (NR-12) o plan xeral prevé un vial de novo trazado que comunica a
estrada DP-0301 cunha vía municipal situada o sueste que parte da N-VI. Esta vía abriuse
parcialmente no seu tramo inicial dende a estrada provincial para dotar de acceso exclusivo a un
Centro da Terceira Idade de carácter privado construido en torno a o ano 2008 actualmente en
funcionamento, sen darlle continuidade ata a pista municipal existente o sueste.

Acceso DP-0301 a Centro Terceira Idade

Zona vial previsto no PXOM- zona SE

O concello de Coirós entende que esta vía resulta innecesaria debido a que tal e como se pode
apreciar

no

esquema

que

se

acompaña, tanto a parcela na que se
sitúa o Centro da Terceira Idade
destacada en cor bermello, como o
resto das parcelas afectadas por esta
vía de novo trazado sinaladas en cor
azul, xa contan con aceso dende vías
existentes. Por outra banda e por
tratarse de

terreos

destinados

a

sistema local viario en solo de núcleo
rural a súa obtención teríase que
realizar

por

algún

dos

sistemas

previstos no artigo 129.1. da LSG e
315.1. do RLSG, aspecto que non se
prevé no PXOM vixente. Debido o
anterior

a

presente

modificación

puntual proxecta a súa eliminación.
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6.3. ADAPTACIÓN DE VIAIS EXISTENTES NOS NÚCLEOS RURAIS DE COIRÓS DE ARRIBA E
PARADA Á REALIDADE.
Neste caso trátase tan só de adaptar as determinacións establecidas no PXOM para dous viais
situados nos núcleos rurais da Coirós de Arriba e Parada á realidade.
- ADAPTACIÓN DO TRAZADO DUN VIAL EXISTENTE EN COIRÓS DE ARRIBA Á REALIDADE.
No caso de Coirós de arriba o PXOM prevé o trazado dunha vía que da continuidade a un rueiro
existente na zona tradicional do núcleo cara o leste ata enlazar cun camiño que bordea un ámbito de
solo rústico apto para urbanizar (SRAU). Este vial presenta un trazado lixeiramente oblícuo respecto
do que bordea o SRAU.
Na realidade e tal e como se pode apreciar na ortofotografía que se acompaña o vial
mencionado abriuse en perpendicular ao vial que bordea o SRAU. O que se pretende por medio da
presente modificación puntual é adaptar o trazado do plan xeral á realidade.

Estado actual do vial

Trazado do vial no PXOM

Trazado proposto na M.P.
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- RECOÑECEMENTO DUN CAMIÑO EXISTENTE NO NÚCLEO RURAL DE PARADA.
No núcleo rural de Parada (NR-12), existe un camiño que parte da N-VI que descorre entre
muros existentes. Este camiño non conta con aliñacións nos planos de ordenación e trátase de corrixir
este erro establecendo como aliñacións as existentes delimitadas polos muros das parcelas lindeiras

Estado actual do vial

Estado actual ( plano NR-12 do PXOM)

Proposta da M.P.

7. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS
Tendo en conta o obxectivo principal da modificación puntual afecta ás aliñacións das estradas
provinciais nos núcleos rurais. Durante o proceso planificador consideráronse tres alternativas.
7.1.- ALTERNATIVA 0.
A alternativa 0 defínese como a ausencia da modificación puntual. Esta alternativa implica non
dar solución á problemática derivada polas estradas de titularidade provincial o seu paso polos núcleos
rurais, quedando as aliñación como se recollen nos planos do PXOM actual, permanecendo os
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problemas de funcionalidade viaria, mobilidade e de accesibilidade para persoas con mobilidade
reducida descritos no apartado 5 desta MEMORIA.
7.2.- ALTERNATIVA 1. ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA A MP.
A alternativa 1 que foi a finalmente seleccionada para a modificación puntual amosa tres
obxectivos:
•

O obxectivo principal consiste en resolver a problemática xerada pola escasa distancia entre
aliñacións que establece o PXOM de Coirós nos treitos das estradas de titularidade provincial
o seu paso polos núcleos rurais que é de 10 metros.

•

A eliminación dun vial de novo trazado previsto polo PXOM no núcleo rural de Castrillón que
non resulta necesario e que ademáis presenta problemas de execución urbanística.

•

A adaptación do PXOM á realidade no referente a dous viais existentes nos núcleos rurais de
Coirós de Arriba e Parada.
Para resolver a problemática das aliñacións nos treitos das estradas provinciais nos núcleos

rurais proponse con carácter xeral unha distancia entre aliñacións de 16 metros que se corresponderá
sempre que sexa posible a 8,00 m o eixo. A particularidade desta alternativa é que esta sección
transversal que se proxecta con carácter xeral altérase en zonas puntuais pola existencia de
edificacións consolidadas nas marxes da estrada, que se corresponden en moitos casos coas zonas
tradicionais dos núcleos rurais que no PXOM de Coirós cualifícanse como “solo de núcleo rural denso”
(D). Con esta medida garántese o mantemento de edificacións con valores arquitectónicos, históricos e
etnográficos, muros tradicionais e outros elementos valiosos que configuran estas zonas tradicionais
dos núcleos rurais.
O vial que se pretende eliminar no núcleo rural de O Castrillón (NR-12) correspóndese cun vial
de novo trazado que enlazaría a estrada DP-0301 cunha pista municipal situada o sueste e que
realmente non corresponde á regularización de ningún vial existente.
Nos outros dous casos trátase de adaptar o trazado de viarios existentes nos núcleos rurais de
Coirós de Arriba e Parada á realidade fixando as aliñacións correspondentes.
7.3.- ALTERNATIVA 2.
A alternativa 2 resulta similar á 1, coa particularidade de que a distancia entre aliñacións nos
treitos das estradas provinciais o seu paso polos núcleos rurais manteríanse sempre a 16 metros. Esta
alternativa implicaría non respectar edificacións existentes de carácter tradicional nas marxes das
estradas nas zonas tradicionais dos núcleos rurais. Ademáis entraría en conflito coa lexislación
urbanística de aplicación nos núcleos rurais dando lugar a varias de las actuaciones incompatibles
contempladas en los artículos 26 de la LSG y 40 del TRLSG.
•

Derrubamento de muros tradicionais.

•

Demolición de especial valor arquitectónico, histórico ou etnográfico.

•

Desfiguración da tipoloxía do núcleo.
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Núcleo rural de Lesa (NR-08)

Vivendas e muros tradicionais afectados

Núcleo rural de Combarro (NR-11)

Viviendas tradicionais afectadas

Núcleo rural de Xora (NR-14)

Vivendas e muros tradicionais afectados
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8. MOTIVOS DE SELECCIÓN DA ALTERNATIVA CONSIDERADA. ALTERNATIVA 1.
Tras o análise das distintas alternativas consideradas descritas no apartado precedente,
optouse pola selección da alternativa 1 para a modificación puntual.
A selección da alternativa 1 ven motivada por unha análise do efecto de cada unha das
alternativas consideradas en relación as principais variables ambientais que se resumen a
continuación:
•

En relación ao impacto visual e paisaxístico, a alternativa 2 xeraría impactos moi negativos nas zonas
tradicionais afectadas polas aliñacións a 16 metros, por afectar a elementos etnográficos valiosos tales
como vivendas e muros tradicionais.

•

En relación ao medio natural ningunha das alternativas produce impactos negativos.

•

As alteracións sobre o ciclo hídrico non son relevantes para a selección dunha das alternativas.

•

O relativo á enerxía non é relevante para a selección da alternativa.

•

Respecto o patrimonio cultural e etnográfico, a alternativa 1 seleccionada afecta minimamente os
contornos de protección dos bens catalogados: “Casa reitoral de San Xian” (C-05), “Capela de Espenuca
Aldea” (C-16) e “Conxunto da Casa Grande dos Corral” (C-17). Cuestión distinta sería a alternativa 2 que
incidiría de forma mais negativa sobre os contornos de protección destes bens dando lugar ao
incumprimento dos criterios de intervención que se dispoñen no artº 46 da LPCG.

9.- DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
Para o desenvolvemento das actuacións propostas na modificación puntual, aplicarase o contido
na Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. No artigo 6 desta lei establécese o
ámbito de aplicación da avaliación ambiental estratéxica.
Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus
modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga
exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de
Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de
impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería,
industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo
terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del
uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe
ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a
solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal,
de zonas de reducida extensión.
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c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no
cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.

Por outra banda, a LSG integra o procedemento de avaliación ambiental estratéxica no de
aprobación do planeamento urbanístico, no artigo 60 en relación ao procedemento de aprobación do
plan xeral de ordenación municipal e no artigo 75 respecto da aprobación dos plans parciais e plans
especiais. No caso das modificacións puntuais do plan xeral mestúranse ambos procedementos, por
unha banda sométense a avaliación ambiental estratéxica simplificada pero pola outra o o órgano
ambiental debe consultar ao órgano competente en materia de urbanismo, que é o que aprobará
definitivamente no seu caso a modificación puntual, ademáis de consultar ás demáis administracións
públicas e persoas interesadas.
De acordo co anterior, o concello de Coirós remitirá ao órgano ambiental a solicitude de
solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada, á que achegará o borrador da
modificación puntual e o presente documento ambiental estratéxico.
O órgano ambiental someterá esa documentación ás consultas do órgano competente en
materia de urbanismo, das demais administracións públicas afectadas e das persoas interesadas, que
se pronunciarán no prazo máximo de dous meses. Transcorrido este prazo o órgano ambiental, no
prazo de dous meses, contados desde a recepción da documentación completa, formulará o informe
ambiental estratéxico.
O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe
ambiental estratéxico se o plan ten ou non efectos significativos no medio. No caso de non prever
efectos significativos, o plan poderá aprobarse nos termos que o propio informe estableza.
No caso de prever efectos significativos sobre o ambiente, o informe determinará a necesidade
de someter o plan a avaliación ambiental estratéxica ordinaria. O informe ambiental estratéxico
remitirase no prazo de quince días hábiles para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e na sede
electrónica do órgano ambiental.
Se o órgano ambiental resolvese no senso de que non se someta ao procedemento de
avaliación ambiental estratéxica ordinaria a presente modificación puntual, os trámites a realizar unha
vez remitido o informe ambiental estratéxico ao Concello serían os seguintes:
•

Redactarase a modificación puntual para a súa aprobación inicial incorporando os termos e observacións
establecidas no informe ambiental estratéxico.

•

Con carácter previo á aprobación inicial da modificación puntual deberase solicitar informe do Mº de
Fomento en materia de estradas estatais por estaren dentro da súa zona de influencia.

•

O concello, logo do informe dos servizos técnicos e xurídicos municipais sobre a conformidade da
modificación puntual coa lexislación vixente, procederá á súa aprobación inicial e someteraa

a

información pública durante un prazo de dous meses, mediante anuncio que se publicará no DOG e nun
dos diarios de maior difusión da provincia.
A documentación sometida a información pública abarcará todos os documentos integrantes do
expediente tramitado, incluído o informe ambiental estratéxico.
•

O concello trasladará esta documentación ao órgano competente en materia de urbanismo, o cal dará
audiencia aos municipios limítrofes e solicitará os informes sectoriais autonómicos preceptivos, que
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deberán ser emitidos no prazo de tres meses; transcorrido este, entenderanse emitidos con carácter
favorable
Cumpridos os trámites anteriores, o órgano competente en materia de urbanismo remitirá ao concello o
seu resultado, e poderase continuar o procedemento.
O concello deberá solicitar, durante esta fase, os demáis informes sectoriais que resulten preceptivos de

•

conformidade coa lexislación vixente.
Logo do informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais respecto da integridade documental do

•

expediente, das actuacións administrativas realizadas e da conformidade do plan coa lexislación vixente,
o concello aprobará provisionalmente o contido do plan coas modificacións que sexan pertinentes. O
expediente completo, debidamente dilixenciado, será remitido á consellería competente en materia de
urbanismo.
A consellería, no prazo dun mes, examinará a integridade da modificación puntual. De se apreciar

•

algunha deficiencia, requirirá a súa emenda. Ata o cumprimento efectivo do requirimento non comezará o
cómputo do prazo legal para resolución sobre a aprobación definitiva do documento.
A consellería, no prazo de tres meses, contados desde a entrada do expediente completo no rexistro da

•

consellería, adoptará motivadamente a decisión sobre a aprobación definitiva da modificación puntual.
A modificación puntual entenderase aprobada definitivamente se transcorren tres meses desde a entrada
do expediente completo no rexistro do órgano competente sen que este comunicase a resolución,
sempre que o plan conteña os documentos e determinacións preceptivos.
O acordo de aprobación definitiva da modificación puntual serán publicados no prazo dun mes dende a

•

súa adopción no DOG. Xunto coa publicación deste acordo publicarase a referencia ao enderezo
electrónico en que figurará o contido íntegro da modificación puntual á disposición do público.

10.-CARACTERIZACIÓN

DA

SITUACIÓN

DO

MEDIO

AMBIENTE

ANTES

DO

DESENVOLVEMENTO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
Rede Natura 2000
Como se pode apreciar na
figura que se acompaña onde se
mostran os espazos da Rede
Natura

que

afecta

ao

termo

municipal de Coirós así como o
trazado

das

estradas

da

deputación e os viais obxecto da
modificación puntual. Non existen
espazos de Rede Natura 2000
nos

ámbitos

da

modificación

puntual proposta nin nas súas
inmediacións polo que descártase
calquera posible afección sobre
eles por parte da modificación.

Información extraída da web de información
xeográfica de Galicia. Rede Natura 2000.
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Rede galega de espazos protexidos.
Nesta rede están representados os principais ecosistemas, paisaxes ou hábitats galegos,
declarados nalgunha das categorías establecidas na Lei 9/2001, de conservación da natureza, e na Lei
42/2007, do patrimonio natural e da biodiversidade. (Reserva natural, parque natural, parque nacional,
monumento natural, humedal protexido, paisaxe protexida, zona de especial conservación dos valores
naturais)
Na figura que se achega a continuación compróbase que non existe ningún espazo pertencente
á Rede galega de espazos protexidos que poidan verse afectados pola modificación puntual.

Información extraída da web de información xeográfica de Galicia. Rede galega de espazos protexidos.

Outros espazos protexidos
No Decreto 124/2005 regúlanse unha serie de espazos protexidos que conteñen elementos ou
sistemas naturais de particular valor, interese ou singularidade, tanto debido á acción e á evolución da
natureza como aos derivados da actividade humana que por proposta das entidades locais, das
institucións ou dos propietarios particulares pasan a declararse espazos protexidos, aínda que non se
incorporen á Rede galega de espazos protexidos. Neste senso establécense dúas figuras:
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- Espazo natural de interese local (EPIL): espazo natural integrado nun térmo municipal que
polas súas singularidades sexa merecedor dalgún tipo dos seus valores naturais.
- Espazo privado de interese natural (EPIN): terreos pertencentes a institucións ou propietarios
particulares nos que existan formacións naturais, especies ou hábitats de flora e fauna silvestre
para os que se considere de interese a súa protección.
Na seguinte figura compróbase que non existe ningún outro espazo protexido no termo
municipal de Coirós.

Información extraída da web de información xeográfica de Galicia. Outros espazos protexidos

11.- EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES DERIVADOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
Os principais efectos ambientais derivados da aplicación da modificación puntual proxectada,
poderían ser os seguintes:
Efectos sobre espazos naturais protexidos:
Tal e como se indica nos apartados precedentes o ámbito de actuación da modificación puntual
non afecta a espazos naturais protexidos incluídos ná Rede Natura 2000, na Rede Galega de Espazos
Protexidos ou noutros espazos naturais protexidos.
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Efectos sobre a fauna e a flora:
Non se detectou a presenza de flora ou fauna de interese ambiental relevante nos diferentes
ámbitos de actuación. Por este motivo no se prevén efectos adversos da modificación puntual sobre a
fauna e a flora.
Efectos sobre o ciclo hídrico:
A aplicación da modificación non xera efectos significativos sobre o ciclo hídrico.
Efectos sobre o desenvolvemento socioeconómico:
A aplicación da modificación pode xerar efectos positivos sobre o desenvolvemento
socioeconómico, pola mellora da funcionalidade da rede viaria, de mobilidade e das condicións de
accesibilidade. E por outra banda incidirá positivamente na tramitación administrativa das obras e
actividades que se pretendan realizar nas zonas lindeiras cos treitos das estradas provinciais que
discorran polos núcleos rurais.
Efectos sobre a atmosfera, chan, enerxía e xeración de residuos:
A aplicación da modificación puntual no xera efectos apreciables sobre a atmosfera, clima,
contaminación do chan ou xeración de residuos respecto ao estado actual.
Efectos sobre a paisaxe:
Non se prevén alteracións de importancia sobre a paisaxe como consecuencia da aplicación da
modificación puntual. Nas zonas mais sensibles correspondentes ás aliñacións nas zonas tradicionais
dos núcleos rurais onde se localizan os elementos construídos con interese histórico ou etnográfico ou
nos que se pode ver gravemente alterada a morfoloxía dos núcleos rurais, mantéñense as aliñacións
marcadas polas edificacións e construcións preexistentes.
Efectos sobre o patrimonio artístico, arqueolóxico e etnográfico:
A modificación puntual afecta minimamente ao contorno de protección de tres bens catalogádos,
“Casa reitoral de San Xian” (C-05), “Capela de Espenuca Aldea” (C-16) e “Conxunto da Casa Grande
dos Corral” (C-17). Non obstante a súa aplicación non se prevé que poida xerar ningún tipo de efecto
negativo sobre eles, xa que nestes puntos concretos consérvanse as aliñacións e rasantes de acordo
cos criterios específicos de intervención no contorno de protección que se establece no artigo 46.2.d)
da LPCG.
12.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAIS CONCORRENTES.
Os instrumentos de ordenación territorial con incidencia no municipio de Coirós son os seguintes:
•

Directrices de ordenación do territorio (DOT).

•

Plan sectorial hidroeléctrico das concas hidrográficas de Galicia-Costa

•

Proxecto sectorial de incidencia municipal do Gasoduto Vilalba Tui.
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•

Proxecto sectorial de incidencia municipal do Gasoduto Mugardos-Betanzos-Abegondo-Sabon (tramos
I e II) e ramal á C.C.C. de Meirama.

Debido ao contido e ámbito da presente modificación puntual os instrumentos de ordenación do
territorio relacionados, non teñen efecto algún sobre as determinacións alteradas.
13.- MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUIMENTO AMBIENTAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
Tendo en conta o contido e entidade da presente modificación puntual, e que entendemos que o
seu desenvolvemento carece de efectos sobre o medio ambiente, non se inclúe ningunha medida para
o seu seguimento ambiental.
14.- CONCLUSIÓNS E MOTIVACIÓNS DA APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE
AVALIACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA.
Os artigos 46 da LSG E 81 do RLSG establecen cales serán os instrumentos de planeamento
urbanístico que serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica ordinaria ou simplificada. Segundo
eses artigos as modificacións menores dos plans xerais de ordenación municipal serán obxecto de
avaliación ambiental estratéxica simplificada agás que afecten de xeito apreciable espazos da Rede
Natura 2000, nos termos previstos pola súa lexislación reguladora.
De conformidade co anterior entendemos que a “Modificación Puntual Nº 4 do PXOM de Coirós:
correspondente á modificación das aliñacións nas estradas provinciais nos núcleos rurais e outras
alteracións no sistema viario” deberá ser obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada.
Por outra banda as alteracións propostas na modificación puntual non se prevé que teñan
efectos significativos sobre o medio ambiente.

A Coruña, xullo de 2018.
Asdo. Os arquitectos redactores.

Firmado por GARROTE
PAZOS ALFREDO 32633105S el día 03/07/2018

Firmado por MESEJO
CONDE MONICA 32759486B el día

Alfredo Garrote Pazos

Mónica Mesejo Conde
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