
    

Á ALCALDÍA- PRESIDENCIA DO CONSELLO DE A CORUÑA 

AO PLENO DA CORPORACIÓN 

 

 

Os Grupos Municipais.........................................., de conformidade co previsto no        
Regulamento Orgánico Municipal, e para súa toma en consideración, debate e aprobación            
polo Pleno da Corporación na súa sesión ordinaria do mes de Outubro de 2020, presentan a                
seguinte 

MOCIÓN SOBRE MEDIDAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E 
TERRITORIAL NO PE-M18-LABAÑOU 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Neste momento temporal estase a desenvolver o proceso de participación pública do            
trámite de avaliación ambiental do PE-M-18-Labañou, promovido pola Asociación de          
Propietarios As Percebeiras, cuxo órgano substantivo é o Concello de A Coruña, e que              
conta co acordo da Xunta de Goberno Local para tal tramitación (sesión de 29/07/2020). 

Son ben coñecidas as tentativas de desenvolvemento urbanístico desta superficie do bordo            
litoral da cidade. Como tamén coñecida por esta Corporación as consecuencias e efectos             
irreparables dun modelo de ordenación urbanístico asentado en actuacións de          
transformación urbanística en dito bordo litoral. Modelo que por razóns de interese público,             
de ordenación territorial respectuosa co medioambiente e coa sostibilidade do crecemento           
urbano, debería entenderse superado. 

Os intereses privados da promoción inmobiliaria deben supeditarse ao interese xeral,           
preservando os nosos sinais de identidade mais prezados, tanto o medio natural, a paisaxe              
marítima, o bordo litoral, como o patrimonio construído, a Torre de Hércules. Paisaxe e              
vistas, adaptación e axuste imprescindibles en toda ordenación urbana. Zonas verdes e            
espazos libres, públicos, hoxe mais necesarios que nunca. 

O Plan en tramitación vai xusto na dirección contraria. É tempo de rectificar, de modificar o                
planeamento, de pensar e estudar outras alternativas, distintas do que se pretende, un             
conxunto de bloques, na inmediatez do bordo litoral, e con enorme e irreversible impacto              
paisaxístico e medioambiental. 

1.- Non hai razóns de demanda de vivenda que xustifiquen esta actuación. Nin polo              
crecemento limitado de poboación do concello nos últimos anos nin tampouco polo propio             
crecemento do parque de vivendas, en ambos casos con datos reais moi alonxados das              
previsións do PXOM do 2013. O noso Concello ten hoxe menos habitantes que no 2013 e                
as estimacións de proxección futura son cativas. A construcción de vivendas no período de              
seis anos 2013-2018 é pouco mais do 5% das previsións establecidas no PXOM. 

Polo demais, carece de xustificación a invocación do Plan respecto da necesidade de             
vivenda protexida. Non cabe dúbida que Coruña precisa o incremento da oferta de vivenda              



pública (en especial en réxime de aluguer), pero hai capacidade residencial existente e             
instrumentos legais para poñer no mercado suficiente oferta de vivenda pública protexida            
sen necesidade de executar actuacións que como ao PE M-18, e dada súa localización no               
bordo litoral urbano, supoñen un enorme impacto paisaxístico e medioambiental. 

Non é esa a cuestión fundamental. O transcendente é se o crecemento urbano, residencial              
e de vivenda protexida precisa situarse e ocupar eses terreos. Nuns terreos que conforman              
o maior baleiro urbano existente na fronte litoral da cidade, dende a Torre do Milenium ata a                 
Torre de Hércules. 

2.- Se algo precisa Coruña é incrementar a superficie dotacional pública destinada a zonas              
verdes e espazos libres públicos. Necesidade que se evidenciou con toda crudeza na etapa              
de pandemia que estamos a vivir e padecer. Se ben o cociente de zonas de verdes por                 
habitante medrou nos últimos anos na cidade da Coruña (en especial pola actuación do              
Parque de Bens) a realidade é que A Coruña está no límite inferior dos cocientes               
recomendados pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e da propia UE (15 m2/hab). Na              
actualidade (datos do 2019) dita relación é na Coruña de so 10,31 m2 de zona verde por                 
habitante, que corresponden cunha superficie total de 2.532.599 m2, datos ben inferiores            
aos 15 m2/hab e 3.700.000 m2 que se fixaban como obxectivo na Estratexia contra o               
Cambio Climático de A Coruña 2014-2020.  

A Coruña non precisa de actuacións altamente intensivas en ocupación de solo no bordo              
litoral e na sua fachada marítima, con grave impacto visual, paisaxístico e medioambiental,             
e sí maiores dotacións públicas para zonas verdes e espazos libres, aquelo que demanda e               
necesita o interese público xeral, reforzado tamén polas esixencias de adaptación ao            
impacto do cambio climático. 

O Plan en trámite non avalía mais opción que unha combinatoria de ordenacións que teñen               
o común denominador do seu elevado impacto e agresión paisaxística, simples variantes,            
de ordenación de superficies e volumes co obxectivo de materializar a máxima            
edificabilidade atribuída polo PXOM. Non se avalía a opción de recualificación urbanística            
dos terreos, libres de edificación, con destino a sistema dotacional de zonas verdes e              
espazos libres.  

2.- A ordenación proposta, súa ocupación en superficie e disposición volumétrica en            
bloques de elevada altura, nun ámbito territorial especialmente sensible, no inmediato bordo            
litoral urbano, e nunha contorna de significativa exposición visual (coa perspectiva da Torre             
de Hércules e do mar) supón unha manifesta infracción das normas de aplicación directa de               
protección da paisaxe, das vistas e de adaptación e axuste ao contorno. 

Tales normas de aplicación directa, previstas tanto na lexislación urbanística xeral, tanto            
galega como estatal básica, e que prevalecen sobre o planeamento, teñen o obxectivo de              
que a localización, masa, altura, volume e tipoloxía das edificación non conforme pantallas             
ou barreiras arquitectónicas que impidan ou limiten a perspectiva visual da paisaxe, e sexan              
desconformes co entorno. 

E é contraditorio e contrario con ditas normas nas cinco alternativas, dado que, con              
independencia da concreta ordenación, non son mais que variantes dun mesmo modelo de             
ocupación e de disposición de masas e volumes, acumulados con efecto de notorio             
apantallamento visual, e desaxustados, por escala e incongruencia, co entorno inmediato,           
tanto respecto das vivendas de Maria Pita como, moi especialmente, respecto do bordo             
litoral, sua fachada marítima e o campo visual da Torre de Hércules. 



E non so se vulneran ditas Normas senón tamén o propio PXOM en canto se incumpre                
tanto a esixencia da ficha do PXOM de vistas desde a Avenida de Labañou como as                
condicións para a ordenación previstas no art. 61 do POL (Plan de Ordenación do Litoral). 

Por último, a memoria do Documento Ambiental Estratéxico é claramente incompleta e            
insuficiente en relación coa avaliación ecolóxica da flora e fauna, significativa e . 

A parcela das Percebeiras é un punto de interese para a migración e presenza de aves e                 
paxaros, o picafollas musical (Phylloscopus trochilus), cirrios comúns (Apus apus),          
andoriñas comúns (Hirundo rustica) e cirrios pálidos (Apus pallidus), e outras. 

Respecto da riqueza botánica, a destacar a existencia na zona exemplos do hábitats de              
interese comunitario 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira da Sedo-Scleranthion          
ou da Sedo albi-Veronicion dillenii, e outras. 

 

 

3.- Por todo elo, a Corporación municipal, expresando súa discrepancia co contido do Plan              
en tramitación e das previsións de ordenación para os terreos do propio PXOM de Coruña               
do 2013, entende a necesidade de modificación puntual do PXOM co obxectivo de             
recualificación dos mesmos con destino a sistema dotacional público para zonas verdes e             
espazos libre. Unha alternativa, a da modificación puntual do planeamento, que é conforme             
e axeitada non so co interese público xeral senón tamén axustado aos principios e              
obxectivos dunha ordenación respectuosa cos obxectivos de preservación e protección da           
paisaxe litoral, de adaptación do entorno, e da sostibilidade medio-ambiental e de            
ordenación territorial do crecemento urbano. O que Labañou e A Coruña demandan e             
precisan. 

 

 

Por todo o anteriormente exposto, o Pleno da Corporación adopta o seguintes 

 

ACORDOS 

 

 

Primeiro. A Corporación Municipal da Coruña, e polas causas expresadas na exposición de             
motivos, expresa súa disconformidade co Plan Especial PE-M18, o que nesta fase de             
avaliación ambiental, e de conformidade cos criterios do Anexo V da Lei 21/2013,             
necesariamente debe determinar a resolución por parte da Dirección Xeral de Calidade            
Ambiental e Cambio Climático de someter o Plan ao procedemento de avaliación ambiental             
estratéxica ordinaria. 

Segundo. Ínstase á Alcaldía-Presidencia a que, previos os informes necesarios, someta a            
consideración do Pleno, na inmediata sesión ordinaria, e ao amparo do art. 47 da Lei do                
Solo de Galiza (art. 86 do seu Regulamento), un acordo de suspensión facultativa de              
licenzas no ámbito do polígono M-18 do PXOM (Labañou), co efecto correlativo de             



suspensión estensible ao instrumento de planeamento, e co obxecto de estudar a            
modificación do PXOM en dito ámbito para súa recualificación con destino a sistema             
dotacional de espazos libres e zonas verdes públicas. 

Terceiro. Ínstase á Xunta de Goberno Local a, en calquera caso, non aprobar inicialmente o               
Plan Especial PE-M18 actualmente en trámite. 

Cuarto. Dar traslado do presente acordo á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio              
climático – Consellería de Medio ambiente, territorio e vivenda- Xunta de Galicia. 

 


