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1. ANTECEDENTES 

1.1 Situación e emprazamento. 

O ámbito onde se sitúa o Centro de Transporte e terminal intermodal ferroviaria, atópase na 

provincia de Ourense, termo municipal de San Cibrao de Viñas. 

 

Este termo municipal sitúase ao Sur da capital da provincia, onde atravesan as liñas e 

infraestruturas máis importantes dende esta e ó acceso Sur a Galicia, como son o ferrocarril 

Madrid - Zamora - Ourense - Vigo; a Nacional 525 de Villacastín a Vigo; a nova autovía A-52 

das Rías Baixas, e a nova circunvalación á capital que enlaza co resto de estradas nacionais, a 

Santiago, Lugo, Portugal, Vigo e Ponferrada. 

 

Esta localización atópase limítrofe co polígono industrial de San Cibrao de Viñas e co parque 

tecnolóxico de Galicia; así mesmo, atopase moi próximo a outros polígonos e parques 

empresariais como o de Pereiro de Aguiar, polígono Barreiros e algo máis distantes os parques 

empresariais de Xinzo de Limia e Celanova. A proximidade da cidade de Ourense, e a 

facilidade de acceso ás redes de transporte que proporcionan as importantes infraestruturas 

de estrada e ferrocarril adxacentes á localización do Centro de Transportes, dotan a este dun 

enorme potencial como centro integrador de empresas que necesiten, para o 

desenvolvemento das súas actividades loxísticas, o aproveitamento pleno das vantaxes que 

ofrece o transporte combinado. 

 
1.2 Tramitación do Proxecto Sectorial. 

O 11 de xuño de 2001 a Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda (Dirección 

Xeral de Transportes), o Instituto Galego de Vivenda e Solo e Xestión Urbanística de Ourense, 

S.A. asinan un convenio para a realización dunha central de transportes en Ourense. 

 

O 12 de setembro de 2001, co fin de sentar as bases para a implantación dun Centro de 

Transportes no termo municipal de San Cibrao dás Viñas, Xestión Urbanística de Ourense S.A. 

(en diante XESTUR) convoca un concurso público para a contratación dun servizo de asistencia 

técnica para a redacción do Instrumento de Ordenación adecuado para levar a cabo as 

actuacións sectoriais que resulten necesarias, de conformidade coa lexislación vixente en 

Galicia en materia de Urbanismo e Ordenación do Territorio. 

 

O 30 de xullo de 2002, o Consello da Xunta de Galicia declara o proxecto sectorial para a 

implantación da central de transportes e terminal intermodal de San Cibrao das Viñas (en 

adiante PSCTTIO) como de incidencia supramunicipal para os efectos previstos na Lei 

10/1995, de ordenación do territorio de Galicia e do Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo 

que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal. 
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O 11 de abril de 2003, o Consello da Xunta de Galicia aproba definitivamente o proxecto 

sectorial para a implantación da central de transportes e terminal intermodal de San Cibrao 

dás Viñas, e declara de utilidade pública e interese social as obras, instalacións e servizos 

previstos. 

 
2. OBXETO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

A presente modificación ao PSCTTIO promovida por XESTUR ten o obxectivo de reordenar as 

couzadas E1 e F1 agrupándoas nunha soa couzada. Para isto, proponse a modificación do vial 

H 4.1 eliminando a parte que este ten en común coas couzadas referenciadas e readaptando 

na resultante a edificabilidade e ocupación que o PSCTTIO daba ao conxunto das dúas 

couzadas. 

 
3. LEXISLACIÓN APLICABLE (entre outra). 

• Proxecto Sectorial para a implantación da central de transportes e terminal intermodal 

de San Cibrao das Viñas (Ourense). 

• Lei 9/2002, do 29 de decembro de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio 

Rural de Galicia, tendo en conta a redacción dada pola Lei 15/2004, do 30 de 

decembro, e tendo en conta as modificacións introducidas pola Lei 6/2007, do 11 de 

maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de 

Galicia, a partir deste momento LOUG. 

• Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, tendo en 

conta as modificacións introducidas pola Lei 6/2007, de 11 de maio, a partir deste 

momento Lei 10/1995. 

• Decreto 80/2000, de 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais 

de incidencia supramunicipal, a partir de este momento D. 80/2000. 

 
4. CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA MODIFICACIÓN 

Como se xustifica nos estudios e análises realizadas no presente documento, os terreos 

afectados pola presente modificación puntual pertencen á zona delimitada como Centro 

Loxístico Multifuncional – Naves Loxísticas a vocación da cal, segundo se describe na Memoria 

do PSCTTIO é a de conter naves para a instalación de empresas productoras, é dicir a 

implantación de almacéns e dunha actividade loxística. 

 

Un dos criterios que se tiveron en conta á hora de proxectar a ordenación do Centro de 

Transportes, segundo se desprende da Memoria do PSCTTIO é o de dotalo de flexibilidade, 

para por un lado posibilitar os inevitables cambios que se van producir no proceso de 

promoción, comercialización e explotación e por outro lado poder adaptarse a distintas 

demandas e a distintas evolucións da demanda, demanda, que como resulta lóxico, non é 

coñecida polo equipo redactor do PSCTTIO no momento da súa redacción. 
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Nestes momentos, e é polo que se promove a presente modificación puntual nas couzadas E1 

e F1, se coñece a demanda para a instalación no Centro de Transportes dunha actividade 

cunhas necesidades que non son compatibles coa ordenación vixente, e que coa modificación 

proposta podería establecerse no Centro de Transportes. 

 

Dende o punto de vista legal a LOUG, limita a realización de modificacións de plans ao 

cumprimento dos seguintes requisitos: 

 

a) Que a modificación se fundamente en razóns de interese público (Art. 94º.1 da 

LOUG). 

b) Que a modificación non se formule durante a tramitación do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal ou da súa Revisión; isto é, dende a súa aprobación inicial ata a súa 

aprobación definitiva (Art. 94º. 2 da LOUG). 

c) Se a modificación aumentase a intensidade de uso dunha zona, requirirase para a súa 

aprobación a previsión de maiores dotacións públicas, de acordo cos estándares 

establecidos no apartado 2º do Art. 47º da LOUG. 

d) Ademais se a modificación afectase a terreos clasificados como zonas verdes ou 

espazos libres públicos, a súa aprobación requirirá o previo informe favorable da 

Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. 

 

Como complemento ao indicado na LOUG, o D. 80/2000 dispón no seu Art. 14º dispón que a 

modificación dos plans sectoriais se pode realizar en calquera momento, para iso o 

procedemento establecido é o indicado nos apartados 2º e seguintes do Art. 13º do D. 

80/2000. 

 
5. XUSTIFICACIÓN DA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN 

5.1 CARACTERÍSTICAS DO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN E DO SEU ENTORNO 

a) USOS DO SOLO NAS COUZADAS E1 E F1 

Segundo a ordenación dada polo PSCTTIO as couzadas E1 e F1 están destinadas a Naves 

Loxísticas cunha vocación para a instalación de empresas produtoras, é dicir, para a situación 

dos seus almacéns e actividade loxística. 

 

b) INFLUENCIA DO SISTEMA VIARIO DE DISTRIBUCIÓN 

Ambas as dúas couzadas na súa zona común comparten un vial de 10,0 m de ancho, de 

servizo único e exclusivo para as dúas couzadas, e que remata, tal e como pode comprobarse 

na documentación gráfica en fondo de saco. Trátase dun vial, que ademais carece de zona 
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reservada a aparcamentos, dotándoo, a ordenación vixente do PSCTTIO de beirarrúas de 3,0 

m de ancho a cada lado, e unha pequena franxa de 1,5 m de zona verde que discorre paralela 

á beirarrúa. 

 

Indicar que a franxa de zona verde indicada non computa aos efectos dotar ao PSCTTIO das 

reservas de espazos libres indicada no Art. 47º da LOUG. 

 
5.2 O MARCO LEGAL 

5.2.1 Modificacións do Planeamento 

O Art. 94º. 1 da LOUG especifica que: "Calquera modificación do Plan, deberá fundamentarse 

en razóns de interese público debidamente xustificadas encamiñadas á mellora substancial da 

ordenación urbanística vixente, ao desconxestionamiento urbano, á mellora da articulación dos 

espazos libres públicos e dos volumes construídos, á eliminación de usos non desexables ou á 

incorporación doutros necesarios, á creación de novas dotacións urbanísticas públicas e á 

resolución de problemas de circulación e outros fins públicos". 

 

Das razóns de interese público citadas anteriormente, as que fundamentan a presente 

modificación son as seguintes: 

 

a) Mellora substancial da ordenación urbanística vixente. 

 

A modificación que se propón trata de mellorar substancialmente a ordenación 

establecida no PSCTTIO vixente. Coa anulación de parte do vial H 4.1 e tendo en conta 

que unicamente serve ás couzadas que se pretenden unir, e que non contén na súa 

sección prazas de aparcamento públicas, se consegue unha maior flexibilidade da 

ordenación establecida.  

 

Deste modo e segundo o comentado a flexibilidade da adaptación da ordenación, un 

dos principais aspectos que se relacionan como condicionantes da ordenación 

establecida no PSCTTIO vese mellorada coa ordenación proposta pola modificación 

puntual. 

 

Así, e aínda que en números absolutos se manteñan as intensidades edificatorias 

marcadas polo PSCTTIO, mellórase a adaptación dos terreos para poder absorber naves 

de maior envergadura, sen necesidade de ter que executar en función da actividade que 

se pretenda edificacións partidas. 
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b) Resolución de problemas de circulación e outros fins públicos. 

 

Coa modificación proposta, e tendo en conta as necesidades requiridas para a 

implantación de naves loxísticas de maior envergadura, o tramo de vial que se pretende 

eliminar resulta por un lado un espazo inútil debido a que o seu único obxectivo era o 

de dar acceso público a un parceiro de reducidas dimensións, e por outro o que 

provocaría este tramo, é que resultaría inviable a implantación de naves loxísticas de 

grande envergadura. 

 

Todos os aspectos contemplados anteriormente, concordantes cos establecidos legalmente, 

xustifican o interese público da modificación que se pretende realizar. 

 

Ademais e en relación co interese público, cabe destacar que coa modificación proposta non se 

menoscaba senón que se reforza o interese público, e a utilidade social de carácter 

supramunicipal do Centro de Transportes, en relación coa súa capacidade de absorber naves 

loxísticas de grande envergadura, o que inequivocamente inflúe directamente sobre a súa 

potencialidade de desenvolvemento a medio e longo prazo e a potenciar a súa proxección a 

escala rexional e nacional, o que contribúe ao desenvolvemento sostible, social e económico 

de Ourense. 

 

5.2.2 Limitacións ás modificacións do Planeamento 

O Art. 14º do D. 80/2000 indica que “a modificación dos plans e proxectos sectoriais pódese 

realizar en calquera momento (…)”   

 

O PSCTTIO foi aprobado definitivamente o 11 de abril de 2003 polo Consello da Xunta de 

Galicia e polo tanto a presente modificación, cumpre coas determinacións indicadas no D. 

80/2000. 

 

O Art. 94º. 3 da LOUG indica que se a modificación incrementa a intensidade de uso dunha 

zona será necesaria a previsión de maiores dotacións públicas nas condicións establecidas no 

mesmo artigo, pois ben, coa modificación proposta non se incrementa a intensidade de uso 

determinada polo PSCTTIO, senón que se mantén, tal e como se reflexa no apartado 4.2.2.1 e 

4.2.2.2 de presente memoria. 

 

En referencia ao indicado no Art. 94º. 4 da LOUG, en ningún caso coa modificación proposta 

se afecta a terreos clasificados como zonas verdes ou espazos libres públicos. 
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5.2.3 Tramitación das modificacións puntuais dos plans sectoriais 

En aplicación do indicado no Art. 14º do D. 80/2000, a modificación puntual tramitarase 

segundo o indicado nos apartados 2º e seguintes do Art. 13º do mesmo decreto. 

 
6. OBXECTIVOS, CRITERIOS E DETERMINACIÓNS DA MODIFICACIÓN 

6.1 OBXECTIVOS E CRITERIOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

O obxectivo fundamental da modificación proposta é o de, mediante a eliminación do tramo de 

vial indicado, conseguir unha maior flexibilidade na ordenación proposta polo PSCTTIO así 

como permitir que naves loxísticas de grande envergadura se implanten no Centro de 

Transportes. 

 

Con isto conséguese unha optimización da utilidade pública xa que se repercute positivamente, 

coa modificación proposta, en aspectos como a potencialidade de desenvolvemento a medio e 

longo prazo e a proxección a escala rexional e nacional, o que contribúe directamente ao 

desenvolvemento sostible de Ourense.  

 
6.2 DETERMINACIÓNS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

6.2.1 Distribución de superficies e intensidade edificatoria nas couzadas E1 y F1 segundo as 

disposicións do PSCTTIO. 

Achéganse no cadro 4.2.2.1.a) as superficies das couzadas e intensidade edificatoria das 

couzadas E1 e F1 segundo as disposicións do PSCTTIO: 

 
Cadro nº  6.2.1.a) -  SUPERFICIES E INTENSIDADE EDIFICATORIA. 

 

Superficie de solo (m2) Superficie máxima construída (m2) 
Couzada 

Parcela 
Superficie 
ocupada 

Superficie 
libre 

Total Nave Terciario 

E1 16.213 11.262 4.951 12.951 11.262 1.689 

F1 12.987 8.604 4.383 9.895 8.604 1.291 

Total 29.200 19.866 9.334 22.846 19.866 2.980 

 

Cos datos indicados no cadro 4.2.2.1.a) obtéñense os seguintes valores de ocupación e 

edificabilidade para as couzadas E1 e F1. 
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Cadro nº  6.2.1.b) -  CÁLCULO DE OCUPACIÓN E EDIFICABILIDADE. 

 

Couzada 
Ocupación 

(%) 
Edificabilidade 

(m2/m2) 

E1 69,46 0,799 

F1 66,25 0,762 

Total 68,03 0,782 

 

6.2.2 Distribución de superficies e intensidade edificatoria na couzada E1-F1 coa modificación 

puntual proposta. 

Achéganse no cadro 4.2.2.2.a) as superficies da couzada E1-F1 segundo a modificación que se 

propón: 
Cadro nº  6.2.2.a) -  SUPERFICIES E INTENSIDADE EDIFICATORIA. 

 

Superficie de solo (m2) Superficie máxima construída (m2) 
Couzada 

Parcela 
Superficie 
ocupada 

Superficie 
libre 

Total Nave Terciario 

E1-F1 31.860 19.866 11.994 22.846 19.866 2.980 

 

Cos datos indicados no cadro 4.2.2.2.a) obtéñense os seguintes valores de ocupación e 

edificabilidade resultantes para a couzada E1-F1. 
 

Cadro nº  6.2.2.b) -  CÁLCULO DE OCUPACIÓN E EDIFICABILIDADE. 

 

Couzada 
Ocupación 

(%) 
Edificabilidade 

(m2/m2) 

E1-F1 62,35 0,717 

 

Pode comprobarse cos resultados obtidos que non se modifican as intensidades edificatorias 

que determina o PSCTTIO co que a eliminación de parte do vial H 4.1 e a súa inclusión na 

couzada E1-F1 non produce aproveitamento urbanístico, senón que o que se realiza, tal e 

como pode comprobarse nos anteriores apartados é a repartición da intensidade edificatoria 

dada polo PSCTTIO á nova couzada. 

 

 
Fdo: Alfonso Botana Castelo 

Arquitecto 
Xullo de 2.008 
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PLANO Nº II.1.- SITUACIÓN E EMPRAZAMENTO. (S.E.) 
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